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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Fréttasími: 821 7556

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÖSTUDAGUR

Englar og djöflar

BENEDIKT XVI OG SAMUEL KOBIA Páfi

Götuleikhúsið verður með stórsýningu
í dag á milli 14 og 15 fyrir framan MR
með eldblæstri, fimleikum, tónlist og
fleiru. Þau hafa verið að vinna með
andstæður og þema sýningarinnar eru
englar og djöflar.

heilsar hér prestinum Samuel Kobia, sem
er aðalritari Heimsráðs kirkja.

Páfi vill sátt við aðra kristna:

Kristileg
sáttahönd

UNGT FÓLK 32

Hver er besti Laxnessinn?
Guðmundur Andri
Thorsson svarar grein
Hannesar Hólmsteins
og segist ekki eiga
Halldórs Laxness
umfram aðra.
UMRÆÐAN 16

Þróttarar fóru illa með
Eyjamenn
Þróttur vann sinn fyrsta sigur í
Landsbankadeildinni
í gær þegar liðið
burstaði ÍBV 4-0.
Hinum leikjum
gærkvöldsins lauk
með jafntefli.
ÍÞRÓTTIR 24

VEÐRIÐ Í DAG

BONGÓBLÍÐA Í BORGINNI Bjartviðri

sunnanlands og vestan en skýjað
norðaustan og austan til og súld eða
dálítil rigning með köflum. Hiti 6-18 stig,
Veður 4
hlýjast suðvestan til.
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BESTA SÝNINGIN Sýningin Draumleikur hlaut flest verðlaunin á Grímunni í gærkvöldi. Framleiðandi leikritsins, Guðjón Pedersen, tekur

hér við verðlaununum fyrir sýningu ársins. Með honum stendur Benedikt Erlingsson, leikstjóri sýningarinnar. Áhorfendaverðlaunin féllu í
skaut Ólivers, sem sýnd var hjá Leikfélagi Akureyrar.

Gríman afhent í Þjóðleikhúsinu í gær:

Draumleikur s‡ning ársins
MENNING Sýningin Draumleikur
sem sýnd var í Borgarleikhúsinu
var valin sýning ársins og Benedikt Erlingsson, leikstjóri sýningarinnar, var valinn leikstjóri ársins á Grímunni, Íslensku leiklistarverðlaununum, sem afhent voru
í Þjóðleikhúsinu í gær. Auk þess
hreppti
Grétar
Reynisson
Grímuna fyrir leikmyndina í
Draumleik.
Ólafur Egill Egilsson hlaut

Grímuna sem leikari ársins í aðalhlutverki fyrir hlutverk sín í Óliver! sem sýnd var hjá Leikfélagi
Akureyrar og Svartri mjólk sem
sýnd var í Þjóðleikhúsinu. Leikkona ársins í aðalhlutverki var
valin Hanna María Karlsdóttir,
fyrir hlutverk sitt Í Héra Hérasyni sem sett var upp í Borgarleikhúsinu.
Guðrún S. Gísladóttir var valin
leikkona ársins í aukahlutverki

Sendiráð og háskólar
reynast þung í rekstri
Sendirá› fóru samtals um 230 milljónir króna fram úr áætlun á sí›asta ári,
samkvæmt uppl‡singum fjármálará›uneytisins. Háskólar eru ﬂungir í rekstri
og fór Háskólinn á Akureyri 36 prósent fram úr fjárheimildum í fyrra.
Ráðuneyti utanríkismála og landbúnaðarmála fóru um
og yfir tíu prósent fram úr fjárheimildum á síðasta ári samkvæmt bráðabirgðayfirliti fjármálaráðuneytisins, samtals um
550 milljónir króna. Umframgjöld
sendiráða námu um 230 milljónum króna og versnaði fjárhagur
þeirra á árinu. Einnig fóru aðal-

RÍKISSJÓÐUR

skrifstofa utanríkisráðuneytisins
og sýslumannsembættið á Keflavíkurflugvelli samtals um 100
milljónir króna fram úr heimildum.
Útgjöld landbúnaðarráðuneytisins umfram heimildir eru einkum rakinn til Hólaskóla, Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri og
embættis yfirdýralæknis.

Rekstrargjöld A-hluta ríkissjóðs

*'

Menntamála
ráðuneytið
Utanríkis
ráðuneytið

-3,9%
-10,0%

Landbúnaðar
ráðuneytið

-11,0%

10,0%

Sjávarútvegs
ráðuneytið

Heilbrigðis 1,7
ráðuneytið %
21,8%
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fyrir hlutverk sitt í Mýrarljósi
sem sýnd var í Þjóðleikhúsinu og
Þröstur Leó Gunnarsson var valinn leikari ársins í aukahlutverki
fyrir hlutverk sitt í Koddamanninum sem einnig var sýnd var í
Þjóðleikhúsinu.
Úlfhamssögu voru veitt tvenn
verðlaun, Eivöru Pálsdóttur fyrir
tónlist/hljóðmynd ársins og Birni
Bergsteini Guðmundssyni fyrir
Sjá síðu 38
lýsingu ársins.

Iðnaðar- og viðskipta
ráðuneytið

ÚTGJÖLD OG HEIMILDIR Utanríkis- og landbúnaðarráðuneytin fóru hlutfallslega mest fram
úr fjárheimildum á síðasta ári. Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið skilaði hlutfallslega
mestum afgangi.

Þótt útgjöld umfram heimildir
fjárfrekustu ráðuneytanna séu
hlutfallslega minni fór heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið
liðlega einn milljarð króna fram
úr heimildum og menntamálaráðuneytið fór 833 milljónir króna
fram úr sínum fjárheimildum.
Munar þar mestu um 213 milljóna
króna umframgjöld Háskólans á
Akureyri og 207 milljónir króna
hjá Háskóla Íslands. Nær öll útgjöld
heilbrigðisráðuneytisins
umfram heimildir, 945 milljónir
króna, má rekja til Landspítala –
háskólasjúkrahúss.
Þrátt
fyrir
hallarekstur
margra ráðuneyta voru rekstrargjöld ríkissjóðs 9,6 milljörðum
króna lægri en áætlað var á síðastliðnu ári. Sex ráðuneyti voru
rekin með samtals 2,2 milljarða
króna afgangi. Þá má einnig rekja
rekstrarafganginn til þess að viðhalds- og stofnkostnaður var á
tíunda milljarð króna innan áætlunar og munar þar mestu um aðhald í vegaframkvæmdum og
framkvæmdum á vegum mennta- jh
málaráðuneytisins.

VATÍKANIÐ, AP Samuel Kobia, leiðtogi Heimsráðs kirkja, lýsti því
yfir í gær á fundi með páfa að
hann vildi sættast við rómverskkaþólsku kirkjuna og auka sameiginlegan skilning. Benedikt
sextándi páfi tók vel í umleitanir
hans um að bæta sambandið.
Benedikt sextándi páfi hefur
gert það að baráttumáli sínu að
koma á sáttum við Rétttrúnaðarkirkjuna eftir meira en þúsund
ára aðskilnað. Patríarki rétttrúnaðarmanna lýsti því yfir sama dag
að hann tæki vel í sáttaumleitanir
páfa. ■

Skinney-Þinganes:

Ættingjar
áttu meira
EINKAVÆÐING Ríkisendurskoðandi
tilkynnti eftir fund með fjárlaganefnd í gær að hlutur venslamanna Halldórs Ásgrímssonar í
Skinney-Þinganesi væri 34 prósent en ekki 25 prósent eins og
fram kom í minnisblaði hans síðastliðinn mánudag. Þetta stafar
af upplýsingum um eign venslamanna Halldórs í einkahlutafélaginu Ketillaugu, en það á
átján prósenta hlut í SkinneyÞinganesi. Í október 2002 áttu
venslamenn Halldórs helmingshlut í Ketillaugu.
Þrátt fyrir þetta segir ríkisendurskoðandi að Halldór hafi
ekki verið vanhæfur til þess að
hlutast til um sölu BúnaðarbankSjá síðu 2/ - jh
ans árið 2002.

R-listaviðræður:

Samfylking
vill meira
Samfylkingin leggur á
það áherslu að opið prófkjör verði
haldið meðal borgarbúa þar sem
hver flokkur fái aðeins einn fulltrúa tryggðan á sameiginlegan
framboðslista flokkanna þriggja í
stað þess að hver flokkur fái
tryggða tvo fulltrúa. Fulltrúar
Framsóknar og Vinstri grænna
sætta sig ekki við tillögur Samfylkingarinnar, sem að líkindum
verða lagðar fram á fundi viðræðunefndar R-listaflokkanna
eftir rúma viku.
Sjá síðu 4/ – hb
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Erlendir starfsmenn Impregilo sektaðir í héraði:

Sýknuð af ölvunarakstri:

Búist vi› áfr‡jun

Fékk vín
eftir slysi›

A›alsteinn, er Bygg›astofnun
bygg› á sandi?
„Nei, nei, Byggðastofnun er byggð á
bjargi traustu.“
Unnið er að endurskoðun á hlutverki Byggðastofnunar. Aðalsteinn Þorsteinsson er forstjóri
stofnunarinnar.

annar maðurinn hefði í rúm 30 ár
starfað sem rafvirki á Ítalíu og í
Kanada. „Hann hefur hins vegar
hvorki starfað sem stjórnandi
fyrirtækis eða sem sjálfstætt
starfandi aðili, en samkvæmt íslensku reglunum þarf hann að hafa
starfað sem slíkur í að minnsta
kosti þrjú ár. Þetta er ómálefnalegt
og í andstöðu við grundvallarreglur Evrópuréttarins,“ sagði Þórarinn og taldi að þessi brotalöm ein
hefði átt að nægja til sýknudóms
-óká
yfir mönnunum.

Héraðsdómur Reykjaness sýknaði gær konu af ölvunarakstri. Konan hafði ekið á
gangandi vegfaranda hjá Fjörukránni í Hafnarfirði. Áfengismagn í blóði hennar var 1,58 prómill.
Konan neitaði sök og sagðist
ekki hafa verið ölvuð þegar slysið varð. Hún hefði hins vegar
fengið hálfgert taugaáfall eftir
slysið og hefði þá þegið slatta af
áfengi af grænlenskum sjómanni
sem kom þar að.
Fullyrðing konunnar varð ekki
afsönnuð og því sýknaði dómurinn hana. ■

DÓMSMÁL

ÞÓRARINN V. ÞÓRARINSSON Þórarinn
kvaðst hafa orðið fyrir vonbrigðum með
dóm Héraðsdóms Austurlands í gær.

MYND/AP

Tveir erlendir starfsmenn ítalska verktakafyrirtækisins Impregilo við Kárahnjúka
voru dæmdir í gær í Héraðsdómi
Austurlands til greiðslu 50 þúsund króna sektar auk sakarkostnaðar hvor fyrir að hafa starfað
hér að löggiltri iðngrein án viðurkenningar á starfsréttindum.
Annar var verkstjóri smíðaverkstæðis og hinn verkstjóri í rafmagnsdeild.
Þórarinn V. Þórarinsson, lögmaður mannanna, bjóst við áfrýjun til Hæstaréttar. Hann segir erlendum iðnaðarmönnum nánast
gert ómögulegt að fá viðurkennd
starfsréttindi hér og benti á að

DÓMSMÁL

SPURNING DAGSINS
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Eign fjölskyldu Halldórs
meiri en tali› var
SKINNEY-ÞINGANES Greiðir 10 prósenta arð.

Skinney-Þinganes:

Hagnast um
1,1 milljar›
Útgerðarfélagið Skinney-Þinganes á Hornafirði skilaði
1.146 milljóna króna hagnaði í
fyrra samanborið við 406 milljónir árið 2003. Hagnaður af reglulegri starfsemi var tæpar 700
milljónir króna, sem voru um 28,2
prósent af rekstrartekjum. Fjármagnsliðir og tekjur af hlutdeildarfélögum voru hagstæð um rúman milljarð króna.
Arðsemi eigin fjár á síðasta ári
var um 57 prósent en eigið fé
jókst úr 2.029 milljónum króna í
3.114 milljónir. Hluthöfum verður
greiddur 10 prósenta arður vegna
- eþa
ársins 2004.

VIÐSKIPTI

Skilorð og skaðabætur:

Braut glas á
andliti manns
31 árs gamall maður var
dæmdur í þriggja mánaða fangelsi
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær
fyrir að brjóta glas á andliti manns
inni á skemmtistaðnum Glaumbar í
apríllok 2001. Refsingin er skilorðsbundin í tvö ár, en að auki þarf
hann að greiða fórnarlambi sínu
tæpar 370.000 krónur í skaðabætur
og sakarkostnað upp á rúmar
223.000 krónur.
Maðurinn sem ráðist var á
skarst á neðri vör og fimm framtennur brotnuðu. Árásarmaðurinn
hefur áður hlotið dóma fyrir umferðarlagabrot og sektir fyrir brot
á vopnalögum og lögum um ávana- óká
og fíkniefni.

DÓMSMÁL

Ríkisendursko›andi telur a› ﬂótt venslamenn forsætisrá›herra hafi átt stærri
hlut í Skinney-ﬁinganesi en á›ur var tali› hafi hann ekki veri› vanhæfur til a›
fjalla um sölu á hlut ríkisins í Búna›arbankanum í rá›herranefndinni.
Ríkisendurskoðandi
gat ekki veitt fullnægjandi svör
um eignarhald venslamanna forsætisráðherra í Ketillaugu ehf. og
eign félagsins í Skinney-Þinganesi á fundi fjárlaganefndar í
gær. Að athuguðu máli upplýsti
hann eftir fundinn að lögmanni
Skinneyjar-Þinganess hefði sést
yfir að sumir hluthafar í
Ketillaugu, sem áttu rétt um 18
prósent í Skinney-Þinganesi í
október árið 2002, væru venslamenn Halldórs Ásgrímssonar forsætisráðherra. Samanlagt hefðu
venslamenn forsætisráðherra því
átt helming í áðurgreindu félagi.
Ríkisendurskoðandi segir í tilkynningu til formanns fjárlaganefndar eftir fundinn, að óbeinn
hlutur venslamanna Halldórs Ásgrímssonar í Skinney-Þinganesi
hafi því ekki verið um 25 prósent
líkt og fram kom í minnisblaði ríkisendurskoðanda
síðastliðinn
mánudag heldur um 34 prósent.
Ríkisendurskoðandi metur það
svo að ofangreindar upplýsingar
breyti ekki þeirri niðurstöðu
stofnunarinnar að Halldór Ásgrímsson hafi ekki verið vanhæfur til að fjalla um sölu á hlut ríkisins í Búnaðarbankanum á sínum
tíma á vettvangi ráðherranefndarinnar.
Ríkisendurskoðun telur að
þetta hafi verið eina atriðið sem
hún hafi ekki veitt fullnægjandi
svar við á fundi fjárlaganefndar í
gær. Að gefnu þessu svari líti
stofnunin svo á að málinu sé lokið
af hennar hálfu.
Einar Már Sigurðarson, þingmaður Samfylkingarinnar og fulltrúi í fjárlaganefnd, segir að það
hljóti að teljast grafalvarlegt að

ZALMAY KHALILZAD Sendiherra Bandaríkj-

anna í Afganistan segir góðar njósnir þurfa
til að hafa hendur í hári Osama bin Laden.

Osama bin Laden:

EINKAVÆÐING

Ekki í
Afganistan

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON Ríkisendurskoð-

andi telur að nú sé hafi hann gefið svör
við öllum þeim spurningum sem fjárlaganefnd lagði fyrir hann um hæfi Halldórs
Ásgrímssonar til að fjalla um sölu ríkisbankanna í ráðherranefndinni.

SIGURÐUR ÞÓRÐARSON RÍKISENDURSKOÐANDI Upplýsingar um fjórðungshlut

venslamanna forsætisráðherra í Skinney
Þinganesi reyndust rangar.

enn á ný komi í ljós að ekki sé
unnt að treysta upplýsingum sem
tengist Skinney-Þinganesi í þessu
ferli.

Gunnar Ásgeirsson, einn af
eigendum Ketillaugar og stjórnarformaður
Skinneyjar-Þinganess, gagnrýndi umfjöllun fjölmiðla og stjórnmálamanna á aðalfundi félagsins í gær. Hann sagði
að umræðan hefði byggst á upphrópunum og fullyrðingum sem
skaðað hefðu ímynd félagsins að
ósekju. Skinney-Þinganes gæti
ekki borið ábyrgð á misritunum
annarra sem virtust hafa þyrlað
upp moldviðri. Gunnar sagði jafnframt að hlutdeild SkinneyjarÞinganess í hagnaði Hesteyrar
árið 2002 hefði numið tæpum 74
milljónum króna eftir skatta.
johannh@frettabladid.is

KABÚL, AP Sendiherra Bandaríkjanna í Afganistan, Zalmay
Khalilzad, fullyrti í gær að hvorki
Osama bin Laden né fyrrverandi
talibanaleiðtoginn Mullah Omar
væru í landinu.
Khalilzad var með þessu að
bregðast við fullyrðingum samherja þeirra bin Ladens og Omars,
sem fram komu í sjónvarpsviðtali
í Pakistan, um að þeir væru í fullu
fjöri og Omar stýrði enn skæruliðum í Afganistan. Á blaðamannafundi í Kabúl varði
Khalilzad að enn hefði ekki tekist
að hafa hendur í hári bin Ladens.
„Það er ekki auðvelt verkefni að
hafa uppi á einni manneskju á
stóru landsvæði. Það krefst góðra
njósna.“ ■

Veitt í leyfisleysi:

Brutu lögin
í gó›ri trú

Héraðsdómur Suðurlands sýknaði í gær Humarvinnsluna í Þorlákshöfn fyrir brot á lögum um stjórn fiskveiða. Framkvæmdastjórinn sagðist hafa
brotið lögin fyrir mistök, en hann
hefði verið nýbyrjaður í útgerð.
Átti brotið sér stað sumarið 2003.
Hann hefði ekki gert sér grein
fyrir því að búið hefði verið að
svipta skipið veiðileyfi þegar
hann flutti aflaheimildir á það. ■

DÓMSMÁL

Mótmæla gæsluvarðhaldsúrskurði Bretans:

Krefjast ﬂess hann ver›i látinn laus
Efnt var til mótmæla
fyrir framan dómsmálaráðuneytið
vegna gæsluvarðhaldsúrskurðarins yfir Bretanum Paul Gill. Paul
var einn þremenninganna sem tók
þátt í slettumótmælunum í Nordica-hóteli fyrr í vikunni. Íslendingunum tveimur var sleppt, en
Paul var á miðvikudaginn dæmdur
í sex daga gæsluvarðhald á LitlaHrauni. Mótmælendurnir afhentu
Birni Bjarnasyni dómsmálaráðherra skjal þar sem úrskurðinum
var formlega mótmælt.
Mótmælendurnir kváðust ekki
skilja hvers vegna Paul fengi aðra
meðferð en Íslendingarnir og
sögðu enga skýringu hafa verið
gefna á því. Þeir kröfðust þess að
hann yrði látinn laus.
„Hvaða skoðun sem menn hafa
á aðgerðunum í Nordica má öllum
vera ljóst að þessi úrskurður er
hróplegt ranglæti,“ segir Elísabet

MÓTMÆLI

MÓTMÆLASKJAL AFHENT Björn Bjarnason tók við formlegum mótmælum vegna gæslu-

varðhaldsúrskurðarins.

Jökulsdóttir, einn mótmælendanna. „Af hverju er ekki tekið
jafnt á málum þeirra allra?“

Samkvæmt upplýsingum lögreglu voru mótmælendurnir um
tuttugu þegar mest var.
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GENGIÐ
GENGI GJALDMIÐLA 16.06.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

64,95 65,27

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

78,73

Dönsk króna

DKK

10,58 10,64

Norsk króna

NOK

10,01 10,06

Sænsk króna

SEK

8,50

8,55

Japanskt jen

JPY

0,60

0,60

SDR

XDR

118,39 118,97
79,17

95,13 95,69

Gengisvísitala krónunnar
110,95 -1,23%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Fangelsisdómur yfir þremur Pólverjum sem störfuðu án atvinnuleyfis:

Ætluðu til Akureyrar:

Vísa› aftur til héra›sdóms

Bensín ﬂvarr
eftir innbrot

Máli þriggja pólskra
verkamanna, sem handteknir
voru í mars vegna gruns um að
þeir störfuðu hér á landi án
atvinnuleyfa, var vísað aftur til
héraðsdóms fyrir Hæstarétti í
gær. Höfðu mennirnir verið
dæmdir hver um sig til mánaðar
fangelsisvistar skilorðsbundið
fyrir Héraðsdómi Suðurlands.
Segir í dóminum að mönnunum
þremur hafi ekki verið gefin nægur tími til að ákvarða hvort þeir
ættu að ráðfæra sig við verjanda
áður en þeir tækju ákvörðun um
hvort halda skildi uppi vörnum.
Hefði héraðsdómari átt að beina
þeim tilmælum til mannanna að

DÓMSMÁL

taka sér frest til að ákveða slíkt. Í
niðurstöðu Hæstaréttar segir
einnig að af framburði Pólverjanna fyrir dómi verði ekki ráðið
að mennirnir hafi skýlaust játað
sakargiftir.
Því var niðurstaðan sú að vísa
málinu aftur til Héraðsdóms Suðurlands og fangelsisdómurinn
yfir Pólverjunum var dæmdur
-aöe
ómerktur.

DÓMSMÁL Tveir menn, 22 og 25 ára
gamlir, voru í Héraðsdómi Austurlands í gær dæmdir í mánaðarfangelsi hvor, en dómarnir eru skilorðsbundnir í tvö ár. Þá er þeim gert að
greiða hvor um sig Olíuverslun Íslands hf. 51.790 krónur með vöxtum. Þeir brutust í félagi við þrjá
aðra unga menn inn í söluskála Olís
í Neskaupstað í byrjun desember sl.
Meðal þess sem þeir stálu voru
DVD-diskar, sígarettupakkar, sólgleraugu,
jólasveinahúfur
og
smokkapakki. Þá stálu þeir bíl og
ætluðu til Akureyrar, en skildu við
hann bensínlausan nærri Laugum í
Reykjadal. ■

AFTUR Í HÉRAÐ Dómur yfir þremur mönn-

um, sem störfuðu við byggingarvinnu án
leyfis, var ógiltur af Hæstarétti og rétta
verður að nýju yfir mönnunum. Myndin
tengist ekki greininni.

Of miki› rætt
vi› Hamas
ÍSRAEL, AP Ísraelsk stjórnvöld sögðust í gær hafa lagt inn formleg
mótmæli hjá Evrópusambandinu
gegn auknum samskiptum þeirra
við hin herskáu Hamas-samtök
Palestínumanna. Talsmenn Hamas
staðfestu að tengsl við erindreka
ESB færust í aukana.
Elena Peresso, talsmaður utanríkismálastjóra ESB, sagði að sambandið hefði ekki tekið ákvörðun
um neina stefnubreytingu gagnvart Hamas, en samtökin hafa nýlega styrkt stöðu sína í palestínskum stjórnmálum meðal annars
með góðri útkomu í sveitarstjórnakosningum. Hamas er enn á lista
yfir hryðjuverkasamtök bæði hjá
ESB og Bandaríkjastjórn. ■

Dæmdur í fangelsi:

Geymdi ﬂ‡fi
litla bró›ur
DÓMSTÓLAR Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í gær þrítugan mann í
sjö mánaða fangelsi fyrir að taka
við og geyma þýfi fyrir sex árum
yngri bróður sinn. Fimm mánuðir
refsingarinnar eru skilorðsbundnir
í þrjú ár.
Maðurinn tók í byrjun janúar við
þremur fartölvum hjá yngri bróður
sínum, en sá hafði stolið þeim í
verslun Office One um nóttina.
Bróðirinn mætti með þýfið heim til
mannsins klukkan fimm að morgni,
en hann tók við þeim og lánaði bróðurnum fyrir leigubíl. Sá hafði stolið
fjórum tölvum, en ein varð eftir í
ruslagámi við verslunina.
- óká

LÖGREGLUFRÉTTIR
EKIÐ Á STÚLKU Ekið var á stúlku
á reiðhjóli í Skeljabrekku í Kópavogi laust eftir klukkan eitt í
gær. Að sögn lögreglu varð stúlkan fyrir einhverjum áverkum á
handleggi. Foreldrar stúlkunnar
fluttu hana á slysadeild.

Hriktir í sto›um
Reykjavíkurlistans
Samfylkingin mun a› líkindum leggja til vi› vi›ræ›unefnd R-listaflokkanna
a› haldi› ver›i opi› prófkjör me›al borgarbúa. Framsókn og Vinstri grænum
líst illa á hugmyndir Samfylkingarinnar.
STJÓRNMÁL Á fundi fulltrúaráðs
Samfylkingarfélaganna í Reykjavík á miðvikudag var almenn sátt
meðal fundarmanna um að leggja
til að haldið yrði prófkjör meðal
flokkanna þriggja, sem standa að
R-listanum, þar sem borgarbúar
fengju að koma að ákvörðun um
vægi einstaklinga og flokka á listanum.
Hugmyndir Samfylkingarinnar munu verða lagðar fram á
fundi viðræðunefndarinnar, sem
kemur næst saman eftir rúma
viku, en Samfylkingin hefur talið
að hlutur flokksins í R-listanum
eigi að vera töluvert meiri en annarra flokka þar sem flokkurinn
mælist með meira fylgi en hinir
tveir. Þannig verður að líkindum
lagt til að hverjum hinna þriggja
verði tryggt eitt sæti af átta efstu
sætunum en aðrir verða valdir
með meirihlutakosningu í prófkjöri.
„Það komu fram sjónarmið á
þessum fundi að tryggja sem
mest aðkomu Reykvíkinga að
þessu framboði og allt annað er
tæknilegar útfærslur. Ýmis sjónarmið í þessa veru hafa heyrst
áður frá okkar fólki og eru þekkt.
En aðalatriðið er það að stjórnin
fékk umboð til að halda viðræðunum áfram,“ sagði Páll Halldórsson, sem var endurkjörinn formaður fulltrúaráðs Samfylkingarinnar á fundinum.
Anna Kristinsdóttir, borgarfulltrúi R-listans í Framsóknarflokki, segir að hún geri ekki ráð
fyrir að hennar flokkur samþykki
slílka tillögu. „Ef þetta er leið sem
verður lögð til geri ég ráð fyrir

Gönguskór
- mikið úrval
Meindl Colorado Lady
Tilboðsverð

14.990 kr.
Verð áður 17.990 kr.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

MYND AP

Ísraelar gagnrýna ESB:

GÍSLATÖKUMAÐUR YFIRHEYRÐUR Lög-

reglumenn yfirbuguðu gíslatökumennina
eftir að hafa orðið við kröfum þeirra um
lausnargjald og farartæki.

Gíslataka í Kambódíu:

Skutu barn
til bana
KAMBÓDÍA, AP Fjórir grímuklæddir
byssumenn tóku tugi barna í gíslingu í alþjóðlegum skóla nærri
Ankor Wat-hofunum í Kambódíu í
gær. Mennirnir skutu þriggja ára
gamlan kanadískan dreng til bana
því hann grét of mikið.
Gíslatökumennirnir kröfðust
lausnargjalds, vopna og farartækis
sem lögreglan lofaði þeim að lokum en þegar þeir voru komnir inn í
bílinn með fjögur barnanna með
sér réðst sérsveit til atlögu við þá
og yfirbugaði. Við yfirheyrslur
sögðust mennirnir hafa gripið til
aðgerðanna vegna fátæktar og að
þeir hafi ætlað sér að græða á
börnum ríkra útlendinga. ■

Hæstiréttur:
REYKJAVÍKURLISTINN Framsóknarmönnum

og Vinstri grænum líst illa á styrkleikamælingar innan R-listans fyrir næstu
kosningar.

ANNA KRISTINSDÓTTIR „R-listinn í

PÁLL HALLDÓRSSON

„Tryggja aðkomu
uppnámi ef Samfylk- Reykvíkinga að Ringin fer fram sér.“
listanum.“

því að við viljum fara fram á
okkar eigin forsendum en ég get
ekki talað nema fyrir sjálfa mig.
Ef Samfylkingin ákveður að fara
fram sér held ég líka að meiri-

VEÐRIÐ Í DAG

hlutinn í borginni sé í uppnámi,“
segir Anna.
Svandís Svavarsdóttir hjá
Vinstri grænum segir að slík tillaga sé ekki vænlegur kostur. „Ef
menn vilja fara í einhverjar
styrkleikamælingar innan R-listans er líklega best að hver flokkur
geri það á sínum forsendum. Við
höfum alltaf haft það að leiðarljósi að flokkarnir ættu að hafa
jafna aðkomu að R-listanum,“
segir hún.
hjalmar@frettabladid.is

Sjö ára dómur sta›festur
Hæstiréttur staðfesti í
gær dóm Héraðsdóms Reykjaness frá janúar um tæplega sjö
ára fangelsi Barkar Birgissonar,
sem slasaði mann alvarlega þegar
Börkur réðst á hann á veitingastaðnum A. Hansen í Hafnarfirði,
vopnaður öxi.
Var dómnum áfrýjað þar sem
dómsformaður í héraði var talinn
hafa verið vanhæfur þegar hann
óskaði eftir að Börkur gengist undir geðrannsókn. Féllst Hæstiréttur
ekki á rök verjanda mannsins. - aöe
DÓMSMÁL

Ferðafrelsi
Og Vodafone
Nú getur þú notað Frelsið þitt í útlöndum. Skráðu þig í Ferðafrelsi Og Vodafone
um leið og þú gengur frá vegabréfinu. Skráning í Ferðafrelsi er án aukagjalds.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 28134 05/2005

Komdu í Og Vodafone verslun, smelltu þér á www. ogvodafone.is eða hringdu í 1414 fyrir nánari upplýsingar.
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Barnaklám í tölvu meints barnaníðings:

Nektarmyndir af litlu stúlkunum
Óttast þú verðbólgu?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

78%

Nei

22%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eru Íslendingar að verða of
feitir?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Fangauppreisn í Brasilíu:

Fimm fangar
hálshöggnir
Endi var bundinn í
gær á fangauppreisn í SuðausturBrasilíu eftir að fangarnir féllust
á að láta tíu gísla lausa heila á
húfi, að því er talsmenn fangelsisyfirvalda greindu frá. Í uppreisninni voru að minnsta kosti fimm
fangar hálshöggnir af öðrum
föngum, en hún hófst sem uppgjör
eins fangagengis við annað, að
sögn Marcelo Daniel, talsmanns
fangelsismálastjóraembættisins í
Sao Paulo. Hann sagði hugsanlegt
að fleiri lík fyndust. Uppreisnin
stóð yfir í 30 tíma. ■

BRASILÍA, AP

Lútherska kirkjan:

Fjölga konum vi› stjórn
Fjölga þarf konum í leiðtogastöðum í lúthersku kirkjunni
og vinna að því að auka þátttöku
ungs fólks í ákvarðanatöku í lútherskum kirkjum heimsins. Þetta
kemur fram í ályktun sem kirkjuleiðtogar lútherskra kirkna í
Evrópu samþykktu á þingi sínu í
Reykholti í Borgarfirði í vikunni.
Um níutíu þátttakendur víðs
vegar úr heiminum voru á þinginu
og þar á meðal Ishmael Noko,
aðalritari Lútherska heimssam- hb
bandsins.
JAFNRÉTTI

BANDARÍKIN
SKAUT NÝRAÐ ÚR Tólf ára gamall
drengur var á miðvikudaginn
dæmdur til vistunar á upptökuheimili fyrir að hafa skotið sex
ára gamlan strák með þeim afleiðingum að annað nýra þess sex
ára er nú ónýtt. Fjölskylda þess
eldri var einnig dæmd til að
greiða allan hugsanlegan sjúkrakostnað sem gæti fallið á fjölskyldu yngri piltsins.

tölvu mannsins reyndist hafa verið
sótt á erlenda barnaklámvefi og
hlaðið þaðan inn á tölvu hans.
Maðurinn, sem er á fertugsaldri, hefur á bakinu fjórar kærur
vegna meints ofbeldis gegn stúlkubörnunum fjórum. Stúlkurnar voru
á aldrinum þriggja til þrettán ára
þegar ofbeldið er talið hafa átt sér
stað. Það hafði staðið yfir um árabil og er maðurinn sakaður um að
hafa snert stúlkubörnin eða látið
þau snerta sig á ósæmilegan hátt.
Maðurinn var yfirheyrður í mars,
en gengur nú laus. Sigurbjörn Víðir
vildi ekki tjá sig um hvort
maðurinn hefði játað eða neitað við
-jss
yfirheyrslur.

OFBELDI Barnaníðingar viða oft að sér klámefni sem þeir leita uppi erlendis og vista í

tölvum sínum. Alþjóðlegt átak stendur nú yfir til að finna framleiðendur slíks efnis, því
þeir eru hluti af þeim hópi sem beitir börnin ofbeldi.

Vörubíll með hlass:

Svarts‡ni á árangur
á lei›togafundi

Fastur undir
Höf›abakkabrú

Sjaldan hefur ágreiningur vi› upphaf lei›togafundar Evrópusambandsins
veri› djúpstæ›ari en nú. Frakklandsforseti kallar eftir sérstökum fundi um
framtí› sambandsins.
Við upphaf
tveggja daga leiðtogafundar Evrópusambandsins í Brussel í gær
kallaði Jacques Chirac Frakklandsforseti eftir því að efnt yrði
til sérstaks leiðtogafundar aðildarríkjanna 25 um framtíð sambandsins.
Chirac sagði að forystumenn
ESB-landanna yrðu að leggja það
niður fyrir sér hvernig fara mætti
að því að „brúa þá gjá sem annars
er hætt við að víkki enn milli Evrópu[sambandsins] og borgara
þess“. Þessi gjá varð augsýnileg
er franskir og hollenskir kjósendur felldu stjórnarskrársáttmála
ESB í þjóðaratkvæðagreiðslum,
þvert á vilja ráðamanna.
„Þetta er einn erfiðasti leiðtogafundur sem við höfum nokkru
sinni haldið,“ sagði Jean Asselborn, utanríkisráðherra Lúxemborgar, sem er nú að ljúka formennskumisseri sínu í sambandinu. Við upphaf fundarins var
svartsýni ríkjandi um að á honum
tækist að ná samstöðu um hvað
gera skyldi til að komast yfir
kreppuna sem synjanirnar tvær
hafa orsakað.
Annað stórt deilumál varpaði
líka skugga á.
„Ég held að það náist ekki
samkomulag um fjárlögin; ágreiningurinn er of mikill,“ sagði
sænski
forsætisráðherrann,
Göran Persson, er hann mætti til
fundarins.
Stefnt hafði verið að því að á
fundinum myndu leiðtogarnir
samþykkja fjárlagaramma sambandsins fyrir tímabilið 20072013. Í drögunum að því sam-

EVRÓPUSAMBANDIÐ, AP

Vörubifreið með tengivagn festist undir Höfðabakkabrú
yfir Vesturlandsveg um klukkan
tuttugu mínútur fyrir 12 í gærdag. Ökumaður bifreiðarinnar
hafði ekki gætt að því að farmur
tengivagnsins var hærri en svo að
hann kæmist undir brúnna og því
fór sem fór.
Ekki taldi lögregla að tjón hafi
orðið vegna atviksins, en á meðan
vagninn var losaður hægði þó
verulega á umferð því bíllinn
teppti eina akreinina. Að sögn lögreglu hefur verið nokkuð um að
vörubílstjórar sýni ekki næga aðgát varðandi hæð hlass eða tengivagna þegar ekið er undir brýr.

LÖGREGLA

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJÖRKASSINN

LÖGREGLUMÁL Meðal þess sem lögreglan fann í tölvu reykvísks
manns sem sætir nú rannsókn
vegna gruns um kynferðisofbeldi
gegn fjórum stúlkubörnum voru
nektarmyndir af stúlkunum.
Við rannsókn á tölvubúnaði
mannsins fannst mikið af barnaklámefni, að sögn Sigurbjörns Víðis
Eggertssonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns í Reykjavík. Þar á meðal voru
nektarmyndir af stúlkubörnunum
sem maðurinn er grunaður um að
hafa misnotað, þó ekki þeirri
yngstu, sem var þriggja ára þegar
brotin eru talin hafa verið framin,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins. Megnið af klámefninu í

-óká

Menntaskólanemi í Kansas:

Kær›ur fyrir
„æluárás“
Bandarískur menntaskólanemi, sem kastaði upp á
spænskukennarann sinn, hefur nú
verið ákærður fyrir líkamsárás.
Neminn bar því við að uppköstin hefðu verið slys, orsökuð af
prófstreitu. En saksóknarar segja
að vitni beri að drengurinn hafi
vísvitandi ælt á kennarann, að því
er greint er frá á fréttavef BBC.
„Ég tel að bæði skólayfirvöld
og saksóknaraembættið séu að
senda ótvíræð skilaboð um að
svona hegðun verði ekki liðin,“
tjáði kennarinn, David Young, APfréttastofunni. ■

BANDARÍKIN

BROSAÐ ÞRÁTT FYRIR ÁHYGGJUR Jacques Chirac Frakklandsforseti og Jean-Claude
Juncker, forsætisráðherra Lúxemborgar, formennskuríkis ESB, gátu slegið á léttari strengi
er þeir heilsuðust við upphaf leiðtogafundarins í gær, þrátt fyrir svartsýnina sem ríkir á að
hann skili árangri.

komulagi var gert ráð fyrir því að
endurgreiðslur sem Bretar hafa
fengið úr sameiginlegum sjóðum
sambandsins yrðu afnumdar í
áföngum, sem liður í allsherjarendurskoðun á fyrirkomulagi
fjármögnunar hins stækkaða Evrópusambands. Þessu hafnar
breska stjórnin alfarið. Utanríkisráðherrann Jack Straw ítrekaði
við komuna til Brussel að ekki
kæmi til greina af Breta hálfu að

fallast á þau drög að málamiðlun
sem fyrir lægju.
Ef svo skyldi fara að fundinum ljúki án áþreifanlegs árangurs í að leysa þessar deilur
myndi það ýta enn undir þá tilfinningu meðal íbúa sambandsins, og ekki síður í löndum utan
þess, að sambandið sé orðið áttavillt og óvissa viðvarandi um
framtíðarstefnu þess.
audunn@frettabladid.is

BANDARÍKIN
FULL LÖGGA Lögreglumaður í
Fayetteville í Norður-Karólínu
hefur verið fundinn sekur um að
hafa sjálfur ekið undir áhrifum
áfengis. Í refsiskyni var honum
vikið tímabundið úr starfi þar til
rannsókn málsins er lokið.

Utanríkisráðherra Danmerkur um Alþjóðahvalveiðiráðið:

Sjóræningjaskip að veiðum:

Danir sty›ja afnám banns

Sáust tvö á karfasló›

Eina leiðin til að
vernda hvali er að afnema hið algera bann við veiðum í atvinnuskyni sem verið hefur í gildi frá
því árið 1986. Þetta hefur danska
blaðið Politiken eftir Per Stig
Møller, utanríkisráðherra Danmerkur.
Þar með liggur fyrir að Danir
muni styðja tillöguna um afnám
veiðibannsins er hún verður borin
undir atkvæði á ársfundi Alþjóðahvalveiðiráðsins sem hefst í
Suður-Kóreu á mánudaginn.
Møller skýrði frá þessari afstöðu Danmerkurstjórnar á fundi
með umhverfisnefnd danska
þingsins. Að sögn ráðherrans er
nauðsynlegt að afnema bannið til
að tryggja að Alþjóðahvalveiðiráðið haldist starfhæft.
„Ef við höldum fast í bannið
mun ráðið klofna í sundur,“ sagði

Nokkur skip sáust í
eftirlitsflugi TF-SYN, flugvélar
Landhelgisgæslunnar, á karfaslóð
á Reykjaneshrygg utan íslenskrar
lögsögu í gær. Um olíuskip, flutningaskip og veiðiskip var að ræða
og eru tvö skipanna svokölluð sjóræningjaveiðiskip. Öll hin skipin

SJÁVARÚTVEGUR

eru á skrá hjá Norðausturatlantshafsfiskveiðiráðinu.
Hafsteinn Heiðarsson, flugstjóri TF-SYN, náði myndum af
skipunum á meðan þau voru að athafna sig bæði við umskipun og
olíuáfyllingu.
- oá

MYND/LANDHELGISGÆSLAN

HVALVEIÐAR

HVALVEIÐAR Danir hafa snúið við blaðinu í afstöðunni til afnáms bannsins við hvalveiðum

í atvinnuskyni.

Møller. Að hans sögn hafa fulltrúar Dana á ársfundinum fengið þau
fyrirmæli að beita sér fyrir því að
ráðið ákveði árlegan veiðikvóta
sem það muni síðan hafa eftirlit

með. Kvótar til svonefndra vísindaveiða verði teknir með í nýja
kvótann sem hverju hvalveiðilandi verði úthlutað.
- aa

SJÓRÆNINGJASKIPIÐ OYRA Tvö sjóræningjaskip sáust á veiðum á karfaslóð skammt utan

við íslenska lögsögu í eftirlitsflugi Landhelgisgæslunnar í dag.

Afnemum VSK
af öllum fatnaði
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Um helgina færðu allan dömu-,
herra- og barnafatnað, undirföt,
sokka, og sokkabuxur án VSK.
Dagana 17.-19. júní afnemum
við VSK af öllum fatnaði í
verslunum Hagkaupa.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari sölu.
Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.

Opið í dag
í Smáralind, Skeifu
og Garðabæ
frá 12-18.
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Sameiginleg yfirlýsing allra háskóla:

Akademískt frelsi mikilvægasta skuldbindingin
Rektorar allra háskóla
á landinu undirrituðu í gær sameiginlega yfirlýsingu um forsendur og frelsi háskóla. Samkvæmt
henni er ein mikilvægasta skuldbinding háskóla sú að standa vörð
um akademískt frelsi sem sé forsenda þess að háskólastarf þróist
áfram.
Akademískt frelsi felur það í
sér, samkvæmt yfirlýsingunni, að
einstaklingur geti leitað þekkingar og tjáð sannfæringu sína án
þess að eiga á hættu að það bitni á
starfsöryggi hans eða öðrum
mikilvægum hagsmunum.

MENNTAMÁL

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hvar verður Markús Örn Antonsson
sendiherra í haust?
Hvað er langt síðan konur á Íslandi
fengu kosningarétt?
Í hvaða borg er Wimbledon-mótið í
tennis haldið?
SVÖRIN ERU Á BLS. 38

Einnig er kveðið á um þá
stjórnunarhætti sem standa vörð
um akademískt frelsi og jafnframt er kveðið á um fjárhagleg
skilyrði þess að háskólar geti
sinnt hlutverki sínu.
Þeim skuli heimilt að skapa sér
sína eigin tekjustofna, ákveða
sjálfir hvernig þeir fara með
sjálfsaflafé sitt og stofna fyrirtæki sjálfum sér til hagsbóta.
Ennfremur lýsa háskólarnir því
yfir að það sé hlutverk ríkisvaldsins að tryggja jöfn tækifæri til
náms.
- grs

FRÁ UNDIRRITUNINNI Páll Skúlason, rektor Háskóla Íslands, og Guðfinna S. Bjarnadóttir,

rektor Háskólans í Reykjavík

Ógnvænlegt ástand
Offita er samfélagslegt vandamál, sem allir ver›a a› taka saman höndum
gegn, segir Anna Björg Aradóttir, hjúkrunarfræ›ingur hjá Landlæknisembættinu. Hún segir ástandi› hér á landi ógnvænlegt.
VEGURINN UM ALMANNASKARÐ

Á þjóðveginum meðfram Höfn hafa orðið
slæm slys vegna lausagöngu kinda og
ástandið er síst betra nú en það var.

Hornafjörður:

Vara› vi›
fé á vegi
„Sauðfé er farið að
sýna sig á þjóðveginum og fólki
vissara að hafa varann á þegar
ekið er hér um,“ segir Reynir
Gunnarsson, rekstrarstjóri Vegagerðarinnar á Hornafirði.
Slæm slys hafa orðið á þjóðveginum meðfram Höfn vegna
lausagöngu sauðkinda en bændur
virðast lítið skeyta um að laga
girðingar sínar til að koma í veg
fyrir slíkt. Nú styttist í að Almannaskarðsgöngin verði formlega opnuð fyrir umferð en Reynir segir að búið sé að girða af í
kringum göngin og ættu kindur
því ekki að komast þar inn. - aöe

SAMGÖNGUR

HÆSTIRÉTTUR
ENGIN LÖG BROTIN Sveitarstjórn
Norður-Héraðs fór að lögum
þegar sameining sveitarfélagsins
Fellahrepps og Austur-Héraðs
stóð fyrir dyrum og því hafnaði
Hæstiréttur í gær kröfu átta einstaklinga sem kröfðust þess að
staðfesting félagsmálaráðuneytisins á sameiningunni yrði dæmd
ógild. Töldu íbúarnir að fjárhagslegar forsendur sameiningarinnar væru brostnar og því bæri að
kjósa að nýju en Hæstiréttur
féllst ekki á þann málflutning.

HEILBRIGÐISMÁL „Þetta er ógnvænlegt ástand,“ segir Anna Björg
Aradóttir, hjúkrunarfræðingur
hjá Landlæknisembættinu, um þá
staðreynd að nær 400 offitusjúklingar skuli vera á biðlista eftir
meðferð hjá Reykjalundi og
offituvandinn herji á æ fleiri
landsmenn, börn og fullorðna.
Ludvig Guðmundsson yfirlæknir á Reykjalundi sagði í
Fréttablaðinu í gær, að samkvæmt þjónustusamningi við
ríkið væri gert ráð fyrir þjónustu
við 25 offitusjúklinga á ári. Vegna
sívaxandi ásóknar þyrfti Reykjalundur að taka inn 100–110 manns
á ári, einungis til að sinna brýnustu þörfinni.
„Það er vitað að þetta skerðir
mjög lífsgæði þess fólks sem á við
þennan sjúkdóm að etja,“ segir
Anna Björg. „Í öðru lagi er það
gífurlegur kostnaður fyrir samfélagið ef þessi þróun heldur áfram
með öllum þeim sjúkdómum sem
fylgja offitu svo og þeirri viðleitni
að reyna að ráða bót á meininu.“
Anna Björg segir, að vitað sé að
meðferðin á Reykjalundi, sem
oftast leiðir til aðgerðar á Landspítala háskólasjúkrahúsi, skili
árangri. Frá faglegu sjónarmiði
þurfi því að bregðast við aukinni
meðferðarþörf með auknum afköstum á Reykjalundi.
„Landlæknisembættið myndi
jafnframt vilja leggja áherslu á að
snúa þessari þróun við með forvörnum, þannig að fólki sem á við
þennan vanda að stríða, fækki.
Við myndum vilja vinna með börn
og ungmenni þannig að dregið
yrði úr líkum á því að þau yrðu
feitt fullorðið fólk. Þetta er samfélagslegt vandamál og landlæknisembættið vill gjarnan vinna
með Lýðheilsustöð að því að fá

Íslandsbanki:

Sprengjugabb
LÖGREGLA Lögregla var kölluð í
útibú Íslandsbanka við Lækjargötu í Reykjavík skömmu fyrir
hádegi í gær vegna miða sem
starfsmenn bankans töldu vera
sprengjuhótun.
Reyndist um gabb eða misheppnað spaug að ræða en að sögn
lögreglunnar í Reykjavík skrifaði
nítján ára gamall maður á miðann.
Lögregla tók miðann með sér og
telst málið upplýst.
Þá barst lögreglunni í Reykjavík tilkynning um innbrot í bíl við
Súluhöfða klukkan átta í gærmorgun, en úr honum hafði verið
stolið hljómflutningstækjum um
nóttina. Nokkuð hefur verið um
innbrot í bíla í Reykjavík síðustu
- óká
vikurnar.

Ráðstefna um öldrun:

Er ellin
of d‡r?
„Höfum við efni á ellinni?“ er yfirskrift alþjóðlegrar
ráðstefnu viðskipta- og hagfræðideildar Háskóla Íslands sem
hófst í gær. Þekktir hagfræðingar koma fram á ráðstefnunni,
þeirra á meðal Róbert Mundell,
sem hlotið hefur Nóbelsverðlaun
í greininni.
Hækkandi meðalaldur þjóða
og áhrif hans á útgjöld til heilbrigðismála verða til umræðu á
ráðstefnunni, auk þess sem
spurningunni um hvort þróunin
muni valda verulegum erfiðleikum í efnahagsmálum verður velt
upp. Ráðstefnunni lýkur síðdegis
í dag.

EFNAHAGUR

MARKAÐURINN Markaðurinn er sagður þrýsta gífurlega á börn og unglinga um að neyta
alls kyns óhollustu.

heilsugæsluna, skólasamfélagið,
foreldra og aðra þá sem eru að
vinna með börnum og ungmennum til að veita þeim stuðning til
heilsusamlegs lífs. Þess ber að
geta að ríkisstjórnin hefur falið
Lýðheilsustöð að móta aðgerðaáætlun gegn þessari offituþróun.“

Anna Björg bætir við að hvetja
þurfi markaðinn til að líta í eigin
barm og gera sér grein fyrir að
hann beri ábyrgð á þróun mála.
Gífurlegur þrýstingur sé á börn
og unglinga um að neyta alls konar óhollustu hvort sem sé í formi
matar eða drykkjar. jss@frettabladid.is

- ht

HONG KONG
NÝR ODDVITI KJÖRINN Donald
Tsang hlaut í gær útnefningu í
embætti æðsta stjórnanda Hong
Kong. Hann hlaut 85 af hundraði
atkvæða 796 manna kjörmannasamkomu.

Hótelkeðja á Vesturlandi:

Gríðarleg vatnsnotkun á höfuðborgarsvæðinu:

Stærra hótel í Hólminum

Golf- og fótboltavellir vökva›ir

Hótel Stykkishólmur stækkar um rúmlega helming
þegar nýbygging hótelsins verður
tilbúin á næstu dögum. Nýja
byggingin verður alls þrjár hæðir
en þegar hefur neðsta hæðin verið
opnuð en eftir stækkunina verða
alls áttatíu herbergi á hótelinu en
voru fyrir hana rúmlega þrjátíu.
Sömu eigendur eru að Hótel
Stykkishólmi og Hótel Borgarnesi
og munu hótelin tvö hafa um
hundrað og fimmtíu herbergi
samanlagt og verða þannig
stærsti aðilinn í framboði á gistirými á Vesturlandi.
Að sögn Guðna Halldórssonar,
hótelstjóra á Hótel Stykkishólmi,
hafa framkvæmdirnar gengið vel.
„Við opnuðum neðstu hæðina á
dögunum og næstu tvær hæðir
verða teknar í notkun á næstu
dögum. Þetta eru glæsileg herbergi og við erum afar ánægðir
með framkvæmdina. Við álítum
FERÐAÞJÓNUSTA

HÓTELSTJÓRAR Máni Eskur Bjarnason að-

stoðarhótelstjóri og Guðni Halldórsson
hótelstjóri fyrir framan nýju bygginguna.

að hér sé ört vaxandi ferðamannabær með allri náttúrufegurð
Breiðafjarðar og með stækkuninni teljum við að við séum að
uppfylla kröfur ferðaþjónustunnar,“ segir Guðni.
-hb

VEÐUR Samkvæmt upplýsingum frá
Orkuveitu Reykjavíkur er meðalvatnsnotkun á þessum síðustu
þurrkatímum 85.630 þúsund tonn á
sólarhring á meðan meðalvatnsnotkun í vætutíð er 47.520 þúsund
tonn á sólarhring. Það má því teljast nokkuð ljóst að garðaeigendur
eru að vökva mikið í þurrkatíð.
Einnig verður að taka með í reikninginn að á meðan ekkert rignir
eru golf- og fótboltavellir vökvaðir
mikið og reglulega.
Þórólfur Jónsson hjá garðyrkjudeild Reykjavíkurborgar
segir að undanfarið hafi mikið
þurft að vökva sumarblóm, ekki
síst þau sem eru í kerjum og körfum og nýgróðursett tré enda þau
mjög viðkvæm fyrir þurrki. Hann
segir þó að ekki sé verið að vökva
grasbletti. Aðspurður segir hann
þó að ekki verði vandræði með að
hafa sumarlegt 17. júní.
-oá

47,52 milljón t. í vætutíð
85,63 milljón tonn núna
Heimild: ORKUVEITA REYKJAVÍKUR

GÓÐVIÐRISDAGUR Í NAUTHÓLSVÍK Sóldýrkendum hefur sennilega þótt tíðin góð undanfarið en fyrir vikið er vatnsnotkun þeim mun meiri.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Úrslitin ráðast í líbönsku kosningunum á sunnudag:

Allt útlit er fyrir afar
spennandi lokaumferð líbönsku
þingkosninganna á sunnudag.
Óvæntur sigur Michel Aoun, fyrrverandi hershöfðingja, kom eins og
köld vatnsgusa framan í and-sýrlensku flokkana sem búist hafði
verið við að ynnu yfirburðasigur í
kosningunum. Þeir reyna nú að ná
vopnum sínum aftur.
Fyrir kosningarnar á sunnudag í Mið- og Austur-Líbanon
vantaði flokka Saad Hariri, sonar
Rafik Hariri sem ráðinn var af
dögum í febrúar, og Walid
Jumblatt, leiðtoga drúsa, 46 þingsæti til að ná meirihlutanum á líbanska þinginu en þeir hafa leitt
BEIRÚT, AP

RISAÞOTA YFIR PARÍS Nýja Airbus A380-

risaþotan sést hér leika listir sínar í háloftunum á 46. alþjóðlegu flugsýningunni á
Le Bouget-flugvelli norðan við París í gær.

Jón Baldvin Hannibalsson:

andstöðuna gegn Sýrlendingum.
Óvæntur sigur flokks Michel
Aoun og gott gengi Hizbollah í
Beqa-dalnum gerði hins vegar vonir þeirra að engu og því vantar þá
enn nítján sæti. Það gæti þó hafist
á sunnudag þegar kosið verður í
norðurhluta landsins um 28 sæti. Í
gær reyndu þeir félagar að stappa
stálinu í stuðningsmenn sína.
Michel Aoun leiddi á sínum tíma
vopnaða baráttu gegn Sýrlendingum en var sendur í útlegð eftir að
hafa verið sigraður. Hann stormaði
hins vegar óvænt inn í líbönsk
stjórnmál fyrir aðeins fimm vikum
og gerði bandalag við stuðningsmenn Sýrlendinga. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

And-s‡rlensku flokkarnir í erfi›ri stö›u

MICHEL AOUN Endurkoma hans í líbanskt stjórnmálalíf hefur valdið talsverðum usla.

Stafræn vegabréf:

Ummæli Jóns Baldvins
Hannibalssonar sendiherra sem
hann viðhafði í DV um fyrrum
tengdason
sinn
Marco
Brancaccia, yfirmann ítölsku
fréttaþjónustunnar ANSA í MiðAmeríku, voru á miðvikudag
ómerkt í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Jón Baldvin sagði í viðtali við
blaðið í fyrra að Marco hefði
hótað honum og Bryndísi
Schram eiginkonu hans lífláti.
Þau ummæli kærði Marco.
Guðrún Helga Brynleifsdóttir,
lögmaður Marcos, segir að
honum hafi ekki verið dæmdar
skaðabætur í málinu, en málskostnaður falli á Jón Baldvin.
Hvorki náðist í gær í Jón
Baldvin né lögmann hans, Reimar Pétursson.

DÓMSMÁL

- óká

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ummæli úr
Bandaríkin veita lengri frest
Bandarísk yfirvöld
vi›tali ómerkt
hafa ákveðið að gefa borgurum 27
BRETLAND, AP

MICHAEL CHERTOFF Heimavarnaráðherra

Bandaríkjanna.

landa sem hafa mátt ferðast til
Bandaríkjanna án vegabréfsáritunar, þar á meðal Íslands, eins árs
lengri frest til að verða sér úti um
vegabréf sem uppfylla nýjustu
öryggiskröfur.
Til hafði staðið að frá 26. október
á þessu ári yrðu allir sem ferðuðust
áritunarlaust vestur um haf að hafa
slíkt tölvulesanlegt vegabréf, sem
innihéldi lífkenni. Í stað þess hafa
löndin 27 heitið að innleiða hina
nýju vegabréfatækni innan hins
framlengda frests.
Michael Chertoff, heimavarnaráðherra Bandaríkjanna, sagði á
innanríkisráðherrafundi G8-hópsins í Sheffield í Englandi í gær að
stjórnvöld í Bandaríkjunum og
löndunum 27 myndu vinna saman
að því að tryggja að nýja stafræna
vegabréfatæknin komist til framkvæmda. ■

VÆNTANLEGT BYGGINGASVÆÐI Horft yfir svæðið þar sem nýtt hverfi mun rísa. Nýja
hverfið verður fellt að þeirri byggð sem fyrir er en ekki öfugt.

N‡tt hverfi rís
vi› Elli›avatn
Úthlutun Kópavogsbæjar á byggingarétti í n‡ju
hverfi, ﬁingum, vi› sunnan- og vestanvert Elli›avatn hófst í gær.
Úthlutun á lóðarétti
í íbúðabyggðinni í Þingum við
suðvesturhluta Elliðavatns hófst í
gær, fimmtudaginn 16. júní og er
umsóknarfresturinn til fjórða
júlí. Lóðaúthlutun á að vera lokið í
júlí og hefja á byggingarframkvæmdir næsta vor. Gert er ráð
fyrir að hverfið byggist upp á
tveimur til þremur árum. Gert er
ráð fyrir 276 íbúðum á deiliskipulagssvæðinu sem er 37 hektarar.
Lóðunum verður úthlutað af
bæjarráði Kópavogs í samræmi
við reglur frá árinu 2002 sem
finna má í heild sinni neðst til
hægri á www.kopavogur.is. „Við
erum með mjög stífar reglur fyrir
umsækjendur,“ segir Gunnar I.
Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi.
Bæjarráð Kópavogs fer yfir umsóknirnar á bæjarráðsfundi með
hliðsjón af reglunum. Samkvæmt
þeim er til að mynda óheimilt að
framselja lóð fyrr en hús er fokhelt, einstaklingar þurfa að leggja
fram skriflega staðfestingu frá
banka eða lánastofnun um
greiðsluhæfi og ekki má mismuna
umsækjendum eftir búsetu. Bæjarráði er heimilt að taka tillit til
sérstakra aðstæðna umsækjanda.
Samkvæmt reglunum á að
draga á milli umsækjenda ef ein-

SKIPULAGSMÁL

VERÐ Á LÓÐUM Á SVÆÐINU:
(ath: meðalverð)

Einbýlishúsalóð
7.800.000
Einbýli með hesthúsi 9.900.000
Par- og raðhús
5.500.000
Íbúð í klasa
3.100.000
Auk lóðaverðs bætast við úttektargjöld
og fleira samkvæmt gjaldskrá.

hverjir reynast jafnir að loknu
mati. Ef tvær eða fleiri umsóknir
um lóð eru jafnar að loknu mati á
þeim er dregið á milli þeirra í
bæjarráði. „Við höfum þó aldrei
dregið enn,“ segir Gunnar, sem á
ekki von á því að til þess komi.
Ekki liggur fyrir hve langan
tíma tekur að fara yfir umsóknirnar, en það fer að mestu eftir því
hve margar þær verða. Gunnar
vill engu spá fyrir um það hve
margir muni sækja um lóðir en
segir þó „Við erum vinsælir.“
Einnig verður öldrunarþorp á
vegum DAS á svæðinu og er gert
ráð fyrir 140 íbúðum í því, auk
þjónustumiðstöðvar fyrir aldraða
með 160 sjúkrarúmum. Leikskóli
fyrir Vatnsendasvæðið verður
jafnframt í hverfinu.
grs@frettabladid.is

VÆNTANLEG ÍBÚÐARBYGGÐ Í ÞINGUM VIÐ ELLIÐAVATN Gert er ráð fyrir blandaðri íbúðarbyggð auk leikskóla á svæðinu. Byggðin á að vera lágreist og gert er ráð fyrir um 25
íbúum á hvern hektara.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Reifaðar hafa verið hugmyndir um að ákvæði um
þjóðaratkvæði verði í endurskoðaðri stjórnarskrá.

Aukum l‡›ræ›i›
Í

dag halda landsmenn upp á það að 61 ár er liðið frá lýðveldisstofnuninni á Þingvöllum. Margt hefur breyst síðan þá, því
segja má að mannlífið hér á landi hafi flust úr sveit í borg á
þessum árum sem liðin eru og nú er það ekki spurning hvor hafi
vinninginn, sveitin eða borgin, því nú er þetta orðið spurning um
hvort ungt fólk setjist að hér á landi eða erlendis. Við þurfum því að
vera samkeppnishæf á alþjóðavettvangi.
Það er ekki aðeins að búsetuskilyrðin hafi breyst mjög mikið,
heldur líka lifnaðarhættir og hugsunarháttur fólks. Umræðan er
orðin opnari og fjölbreyttari og meira lýðræði er orðið áberandi.
Lagasetningar undanfarinna ára hafa stuðlað að meira lýðræði, en
margt er enn óunnið á þeim vettvangi.

Geir H. Haarde, fjármálará›hera og varaforma›ur stjórnarskrárnefndarinnar, sag›i vi› lok rá›stefnu um stjórnarskrána um sí›ustu helgi a› sér ﬂætti talsver›ur áhugi fyrir ﬂví a› tekin yr›u upp
í stjórnarskrána ákvæ›i um ﬂjó›aratkvæ›agrei›slu. Hér er um a›
ræ›a áhugavert atri›i sem vert er a› rætt ver›i ítarlega. ﬁa› á svo
eftir a› koma í ljós hvernig ﬂetta ákvæ›i ver›ur í stjórnarskránni,
en grundvallaratri›i er a› ﬂa› auki l‡›ræ›i hér á landi.
Stjórnarskrárnefnd forsætisráðherra undir forystu Jóns Kristjánssonar, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, hefur nú verið að
störfum í nokkra mánuði og bryddað upp á athyglisverðum nýjungum í starfsemi sinni. Frjálsum félagasamtökum hefur verið gefinn
kostur á að koma fram með tillögur að breytingum á stjórnarskránni,
þótt þau eigi ekki aðild að stjórnarskrárnefndinni sjálfri. Þannig
hefur verið opnað fyrir að breytingartillögurnar komi ekki allar úr
eldhúsum stjórnmálaflokkanna, og taki þá einkum mið af sjónarmiðum og hagsmunum þeirra. Þegar gerðar hafa verið breytingar á
stjórnarskránni hvað varðar kjördæmaskipan og í framhaldi af því
breytingar á kosningalögum á undanförnum árum hefur löngum viljað brenna við að breytingarnar beri keim af hagsmunum starfandi
stjórnmálaflokka og jafnvel því hvernig staða einstakra þingmanna
yrði eftir breytingar. Slíkt nær að sjálfsögðu ekki nokkurri átt. Við
núverandi endurskoðun á stjórnarskránni hefur ekki verið rætt sérstaklega um breytingar á kjördæmaskipan eða fjölda þingmanna,
enda tiltölulega stutt síðan þeim hlutum var breytt. Öll stjórnarskráin er að vísu undir, eins og forsætisráðherra tók fram þegar tilkynnt
var um nýja stjórnarskrárnefnd, seint á síðsta ári. Fram að því hafði
einkum verið talað um endurskoðun á margumræddri 26. grein, þar
sem fjallað er um staðfestingu eða synjun forseta Íslands á lagafrumvörpum sem samþykkt hafa verið á Alþingi.
Meðal athyglisverðustu hugmyndanna sem komið hafa fram í
umræðunni nú um endurskoðun stjórnarskrárinnar, er um þjóðaratkvæðagreiðslu. Geir H. Haarde, fjármálaráðhera og varaformaður stjórnarskrárnefndarinnar, sagði við lok ráðstefnu um
stjórnarskrána um síðustu helgi að sér þætti talsverður áhugi fyrir
því að tekin yrðu upp í stjórnarskrána ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslu. Hér er um að ræða áhugavert atriði sem vert er að rætt
verði ítarlega. Það á svo eftir að koma í ljós hvernig þetta ákvæði
verður í stjórnarskránni, en grundvallaratriði er að það auki lýðræði hér á landi.
Gleðilega hátíð!

Ávöxtun bara bærileg

En hvað græddu þeir?

Hesteyri fjárfestir

Skinney-Þinganes hélt aðalfund sinn í
gær. Auk þess að kynna hagnað og
breytingar á skipastóli félagsins fjallaði
stjórnarformaður félagsins, Gunnar Ásgeirsson, í ræðu sinni um hlutverk fyrirtækisins í fjölmiðlum að undanförnu.
Þar sagði hann að fréttamenn og
stjórnmálamenn hafðu „hver apað vitleysuna eftir öðrum“, sérstaklega hvað
varðar hlutdeild Skinneyjar í hagnaði
Hesteyrar á árinu 2002. Þar segir hann
að hagnaður Skinneyjar hafi verið tæpar 74 milljónir eftir skatta, og að „bókfært verð eignarhlutans í Hesteyri ehf.
nam kr. 541.678.422 í árslok 2002“.
Ávöxtun af þessari fjárfestingu hafi
verið svipuð og hluthafar í mörgum félögum fengu af sínu fé á þessum tíma.

Það sem Gunnar reyndar útskýrir ekki í
þessari ræðu sinni er, eins og margoft
hefur komið fram, hver hagnaður Hesteyrar var af því að selja 22,53 prósenta
hlut sinn í Keri örfáum dögum fyrir
samning um sölu Búnaðarbankans og
fá í staðinn 25 prósenta eignarhlut í
VÍS. Þar sem þetta voru skipti á bréfum
er óljóst hvert virði þeirra var á markaði akkúrat á þeim tíma. Frjáls verslun
áætlaði í greinum sínum um hófadyn á
Hesteyri í lok árs 2002 að bréfin í VÍS
hefðu verið 700 milljónum meira virði
en bréfin í Keri. Ársreikningar Skinneyjar-Þinganess ársins 2002 segja lítið
til um þessar hugleiðingar.

Þetta virðist hafa verið ágætis fjárfesting hjá Hesteyri í VÍS. Þegar eignarhaldsfélagið Gætur gerði yfirtökutilboð
í VÍS 15. nóvember 2004, á genginu
49, var hlutur Hesteyrar 167.617.500
krónur að nafnvirði, eða rúmir átta
milljarðar að raunvirði, og var Hesteyri
þá stærsti einstaki hluthafinn. Hesteyri
hefur leitað annarra leiða í fjárfestingum og á nú meðal annars orðið 18
prósent í Skinney-Þinganesi. En það
félag „er öflugt útgerðar- og fiskvinnslufyrirtæki sem hefur lagt metnað
sinn í uppbyggingu, aukningu aflaheimilda, betri húsakynni og búnað,
betri skip og síðast en ekki síst; betri
aðbúnað starfsfólks,“ eins og sagði í
ræðu Gunnars í gær.
svanborg@frettabladid.is

Samsærisfélagi›
Árið 1950 kom út hjá Bókaútgáfunni
Neistum þykk bók sem var sérprent
úr Þjóðviljanum. Bókin var eftir þá
Michael Sayers og Albert Kahn og
bar þann tilkomumikla titil: Samsærið mikla gegn Sovétríkjunum.
Ekki er tilefni til að rekja hér innihald bókarinnar að öðru leyti en því,
að þar var hanskinn tekinn upp
fyrir sovétkerfið og mál reifuð út
frá sjónarhóli þess. Tilgangurinn
með því var að auka skilning milli
þjóða og koma í veg fyrir þriðju
heimsstyrjöldina. Hér á landi varð
bókin þó fyrst og fremst fræg fyrir
titilinn, sem var grípandi og lýsandi
fyrir þá endalausu tortryggni, sem
síðan fylgdi kalda stríðinu. Þá var
jafnan stutt í samsæriskenningar – í
öllum pólitískum herbúðum. Enn
síðar hefur það orðið tíska hjá fyrrverandi róttæklingum að vitna til
þessa bókartitils þegar pólitísk
„paranoja“ gerir vart við sig.
Það kemur því ekki á óvart að
einmitt þessum bókartitili skjóti
upp í huga fólks undir stjórnmálaumræðu þessarar viku. Samsærin
eru á hverju strái í íslenskri stjórnmálaumræðu. Við lauslega samantekt má ætla að einhvers staðar á
milli sex og tíu mikilvæg pólitísk
samsæri séu í gangi einmitt núna.
Stóra samsærið og það sem
vakið hefur hvað mestan tilfinningahita er samsæri stjórnarandstöðunnar, einkum Samfylkingarinnar, gegn Halldóri Ásgrímssyni
forsætisráðherra. Tilgangur þess
samsæris er, samkvæmt Hjálmari
Árnasyni, að eyðileggja Halldór og
Framsókn til að skapa Samfylkingunni svæði á miðju íslenskra stjórnmála. Sérstaklega ósvífið þykir
þetta samsæri fyrir það að stjórnarandstaðan hefur spurt um hugsanleg hagsmunatengsl og pólitískt siðferði. Samsærið gegn Halldóri er
hins vegar skylt öðru og eldra samsæri Halldórs sjálfs og Davíðs
Oddssonar gegn almenningi í
bankasölumálum. Markmið þess
samsæris var, sem kunnugt er, að
færa helmingaskiptaöflum Fram-
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SAMSÆRI Í ÍSLENSKUM
STJÓRNMÁLUM

BIRGIR
GUÐMUNDSSON

sóknar og Sjálfstæðisflokks ríkisbankana á silfurfati. Enn fleiri samsæri hafa spunnist út frá þessum
tveimur samsærum, og má þar
nefna nýlegt samsæri forsætisráðherra og Ríkisendurskoðunar.
Stofnunin hefur sem kunnugt er
sent frá sér minnisblað þar sem forsætisráðherra var sagður hæfur til
bankasölu, en þetta nýja samsæri
um hvítþvott ráðherrans hefur nú
verið afhjúpað. Raunar fékk ríkisendurskoðandi tækifæri til að bera
af sér sakir í fjárlaganefnd í gær og
er niðurstaða þeirra réttarhalda
ekki ljós þegar þessar línur eru
skrifaðar. Mjög ólíklegt er þó að
stjórnarandstæðingar láti skýringar ríkisendurskoðanda duga, þannig
að reikna má með alvarlegum trúnaðarbresti milli hluta Alþingis og
þessarar mikilvægustu eftirlitsstofnunar þingsins vegna samsærisins.
En samsærin hafa hrannast upp í
hverjum fréttatímanum á fætur
öðrum og hin pólitíska staða orðið
sífellt flóknari. Þannig komst upp
um stórfellt samsæri í utanríkisráðuneytinu þar sem Davíð Oddsson er að stilla upp handvöldum
taflmönnum sínum eins og hver
annar skákmeistari. Í því samsæri
eru margar vistarverur, og samsærissérfræðingar tala hátt og í hljóði
um að Markús Örn Antonsson sé nú
meðal annars að uppskera dygga
þjónustu í fréttastjóramálinu og
samfylkingarmaðurin Guðmundur
Árni Stefánsson njóti þess nú að

hafa staðið að baki núverandi utanríkisráðherra í eftirlaunamálinu á
sínum tíma.
Og eitt safaríkasta samsærið
sem dúkkað hefur upp þessa síðustu
daga er samsæri forseta lýðveldisins og Baugs. Í ljós kom að forsetafrúin flaug til Íslands fyrir
nokkrum dögum með einkaþotu
Baugsveldisins og var samferða
þeim Jóni Ásgeiri Jóhannessyni og
Ingibjörgu Pálmadóttur. Þykir samsærismönnum þetta staðfesta svo
um munar tengsl milli forsetans og
Baugs, tengsl sem Davíð sagði skýringu á beitingu málskotsréttarins
fyrir rúmu ári. Enda hefur rækilega
verið flett ofan af þessu samsæri í
sjónvarpi í vikunni.
Þá eru alveg ótalin þau samsæri
sem ríkisstjórnarflokkarnir hafa
bruggað gegn Samkeppnisstofnun
og mannaráðningum inn í hinar
nýju stofnanir sem taka við af
henni.
Ísland í dag er því sannkallað
samfélag. Einkenni orðræðu samsærissamfélagsins eru líka sláandi
lík hver sem á í hlut. „Rógburður“,
„skítkast“, „ómálefnalegur málatilbúnaður“, „lýðskrum“ og „hálfkveðnar vísur“ eru áberandi orð
sem flestir grípa til. Þannig hafa
samsærin verið að tæta í sundur
aðra stjórnmálaumræðu og í raun
drepa henni á dreif. Allt er túlkað í
ljósi nýjustu samsæra, enda geta
menn aldrei vitað fyrir víst hvaða
samsæri eru raunveruleg og hver
hugarburður. Það er eðli samsærisþjóðfélagsis. Þess vegna er þörfin
æpandi brýn að eyða þessari óvissu
og stofna til eins almenns og opins
samsæris – samsæris sem nær til
svo margra og er svo opið og gegnsætt að það hættir í raun að vera
eiginlegt samsæri. Þetta er samsæri almennings um að almennar
siða- og vinnureglur góðra stjórnsýsluhátta verði virtar.
Til heiðurs gamalli bók með síungan titil mætti kalla þetta samsæri: Samsærið mikla gegn samsærunum. ■
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Opið alla helgina í Bláa Lóninu – heilsulind
Dekraðu við þig og þína með heimsókn í Bláa Lónið – heilsulind þar sem spa-meðferðir,
nudd, eimböð, sauna, foss og freistandi veitingar eru meðal þess sem bíður gesta.
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2 fyrir 1 tilboð fyrir VISA-korthafa
Allir kreditkorthafar VISA Íslands fá 2 fyrir 1
í Bláa Lónið – heilsulind til og með 19. júní.
Gildir einungis ef greitt er með VISA-kreditkorti.
www.bluelagoon.is • 420 8800
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Er Hannes betri Laxness en Halldór?
UMRÆÐAN

SVAR VIÐ SVARGREIN
HANNESAR
HÓLMSTEINS
GISSURARSONAR

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

-%%****

Mánudaginn 13. júní rifjaði ég
upp fyrir lesendum Fréttablaðsins vinnulag Hannesar H. Gissurarsonar við ritun ævisögu Halldórs Laxness og líkti því við
fjandsamlega yfirtöku. Í Fréttablaðinu miðvikudaginn 15. júní
leggur Hannes út af þessari líkingu minni og spyr: „Yfirtöku frá
hverjum? Væntanlega Guðmundi
Andra og félögum hans sem eigi
skáldið...“
Mig langar að leiðrétta þetta.
Ég get ekki með nokkru móti talið
mig „eiga“ Halldór Laxness umfram þúsundir annarra lesenda
hans. Fyrr mætti nú vera – eins
gæti ég heimtað að hafa út af fyrir
mig lóurnar í móunum, fegurð
himinsins, ljóð Jónasar... Nei: það
sem ég reyndi að útmála með þessari líkingu var hvernig Hannes
veður inn í texta H.L, tekur sér þar
stöðu höfundar og ýtir burt upprunalegum sögumanni, rekur eiginlega forstjórann svo haldið sé
líkingunni. Hinn innbyggða höfund
hverrar bókar, þessa vitundarmiðju frásagnarinnar, kallaði Halldór á sínum tíma Plús-ex og stóð

stuggur af fyrirbærinu, vildi helst
losna við hann: skyldi hann hafa
rennt í grun hvaða ásjónu Plús-ex
átti eftir að taka á sig?
Hannes reynir sem sagt „fjandsamlega yfirtöku“ á texta Halldórs Laxness frá Halldóri Laxness
– ekki mér enda á ég ekki höfundarrétt að verkum Halldórs, hef
ekki einkarétt á rannsóknum á
honum og tel mig ekki hafa boðvald um það hverjir skrifa um
hann. Í þessum efnum sem öðrum
er ég lítill eigna- og valdamaður.
En eins og Hannes klifar nokkuð á
þá leyfði ég mér hins vegar á sínum tíma að draga í efa eindregið
tilkall hans til að teljast óháður og
hlutlaus sérfræðingur í verkum
Laxness í ljósi fyrri skrifa hans
um skáldið. Síðan mér varð það á
að skrifa þetta hefur Hannes hins
vegar rannsakað Laxness baki
brotnu og til dæmis dregið margt
fram úr rittengslarannsóknum Eiríks Jónssonar og fleiri – og
fabúlerað sumt sem við hljótum að
lesa með viðeigandi fyrirvörum í
ljósi þeirra átaka sem hann stendur einatt í við mann og annan.
Hannes kallar vinnubrögð sín í
fyrsta bindi „úrvinnslu á texta“;
hann segist „nýta sér minningabrot skáldsins“. Dæmið sem ég
sýndi með grein minni – og Helga
Kress fann svo sannarlega fyrst –
leiðir í ljós að Hannes gengur
miklu lengra en svo, miklu lengra
en forsvaranlegt getur talist.
Hann endursegir ekki texta Hall-

dórs Laxness, hann birtir þennan
texta heldur ekki í gæsalöppum
eins og þjóðfrægt er orðið: hann
tekur þennan texta og breytir honum. Hann afbakar textann, barnar
hann og eignar sér hann, án þess
þó að umskapa hann nægilega til
að hægt sé að tala um „sjálfstætt
sköpunarverk“ eins og Hannes
talar um í sambandi við notkun
mína á ævisögu Þorláks Ó. John-

Hann afbakar textann, barnar
hann og eignar sér hann, án
ﬂess ﬂó a› umskapa hann
nægilega til a› hægt sé a› tala
um „sjálfstætt sköpunarverk“
eins og Hannes talar um...

son eftir Lúðvík Kristjánsson þar
sem ég hagnýtti mér atriði við
gerð persónunnar Jón Hólm í Íslandsförinni. Hvað sem líður
möndli Hannesar með persónufornöfn, breytingum á setningagerð og einstökum orðum þá er
þetta sami texti og sá sem þegar
hefur birst frágenginn frá hendi
Halldórs. Þetta er texti Halldórs
Laxness með styttingum og viðbótum Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar án þess að þess sé getið.
Þetta þykja mér spjöll á verkum Halldórs Laxness.
Þetta finnst Hannesi hins

Eru breytingar framundan
6aaVYV\V í sænskum stjórnmálum?
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UMRÆÐAN
KOSNINGAR
Í SVÍÞJÓÐ

GUNNAR ALEXANDER ÓLAFSSON

STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR

Kosningar fara fram í Svíþjóð í
september á næsta ári og verður
því næsti vetur þar kosningavetur. Þótt nokkuð langt sé til
kosninga þá eru sænsku stjórnmálaflokkarnir að gera sig klára
undir lokaslaginn næsta vetur og
sumar. Minnihlutastjórn Görans
Perssons hefur stjórnað landinu
með stuðningi Vinstri flokksins
og Græningja. Efnahagslega
hefur stjórnin staðið sig ágætlega, þó að atvinnuleysi mælist
hátt, um 5,6% (skráð atvinnuleysi). Ríkisstjórnin hefur átt
erfitt kjörtímabil. Ýmiss mál hafa
verið henni erfið, t.d. þjóðaratkvæðagreiðslan um aðild Svía að
Evrunni, sem var felld. Ríkisstjórnin og sænskir jafnaðarmenn
voru klofnir í afstöðu sinni til
Evrunnar, t.d. voru þáverandi
varaforsætisráðherra, Margareta
Winberg og viðskiptaráðherra
Leif Pagrosky á móti aðild Svía að
evrunni.
Rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna var utanríkisráðherra
Svía, Anna Lindh, myrt, þótt sá atburður hafi líklega ekki haft áhrif
á úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Anna Lindh var talin krónprinsessa Görans Perssons sem
leiðtogi jafnaðarmanna, en eftir
fráfall hennar hefur enginn verið
talinn sjálfsagður eftirmaður
Perssons innan jafnaðarmannaflokksins. Persson hefur stokkað
tvisvar upp í ríkisstjórn sinni undanfarin tvö ár, m.a. gert Lailu
Freivalds að utanríkisráðherra og
Per Nuder að fjármálaráðherra.
Þessar skipanir hafa ekki lukkast
vel því þau hafa bæði átt í erfiðleikum síðan þau tóku við þessum
ráðuneytum, þó af ólíkum toga.
Laila Freivalds var sú sem var
einna mest gagnrýnd fyrir sein
viðbrögð sænskra stjórnvalda við
hamförunum í SA-Asíu rétt fyrir
síðustu áramót, þar sem yfir 500

Svíar létu lífið. Nuder, hins vegar,
byrjaði sinn fjármálaráðherraferill á því að gefa í skyn að nú
væri lag að hækka skatta. Rök
hans voru þau að hagvöxtur og
kaupmáttur væri hár í Svíþjóð og
vextir lágir. Nuder sá að sér eftir
harða gagnrýni, ekki síst frá eigin
flokksmönnum og talar nú um
skattalækkanir. Jafnaðarmenn
hafa verið harðlega gagnrýndir
fyrir að leyfa stefnumálum Græningja að verða að veruleika, t.d. að
loka Bärsebeck kjarnorkuverinu
og hækka eldsneytisskatta. Lokun
Bärsebeck
kjarnorkuversins
vekur furðu margra, því til að
mæta þeirri orkuþörf sem lokunin
á kjarnorkuverinu hefur í för með
sér kaupa Svíar meiri orku frá
kjarnorkuveri í Finnlandi og
kolum frá Póllandi, sem gerir það
að verkum að orkan verður dýrari
fyrir hinn venjulega Svía.
Samstarfið milli jafnaðarmanna og stuðningsflokka minni-

Anna Lindh var talin krónprinsessa Görans Perssons
sem lei›togi jafna›armanna,
en eftir fráfall hennar hefur
enginn veri› talinn sjálfsag›ur
eftirma›ur Perssons innan
jafna›armannaflokksins.
hlutastjórnar þeirra hefur tekið á
sig ýmsar myndir á kjörtímabilinu. Persson vill nánari samvinnu við Græningja eftir næstu
þingkosningar, en hörð andstaða
græningja við Evrópusambandið
gerir það samstarf erfitt. Hins
vegar hefur Persson gagnrýnt
Vinstri flokkinn og sérstaklega
formann hans, Lars Ohly, sem lét
þau ummæli falla í vetur að hann
væri kommúnisti. Þau ummæli
voru harðlega gangrýnd og hefur
vinstri flokkurinn logað í átökum
síðan. Ekki alls fyrir löngu hætti
einn þingmaður Vinstri flokksins
og gekk til liðs við Græningja.
Vinstri flokkurinn lét þau skilaboð ganga til jafnaðarmanna í síðustu viku að samstarfið við minnihlutastjórnina væri lokið ef ríkisstjórnin héldi áfram þeirri vinnu

að staðfesta nýju stjórnarskrá
Evrópusambandsins.
Borgaraflokkarnir hafa tengst
sterkari böndum undir kjörorðinu Bandalag fyrir Svíþóð
(Allians för Sverige). Leiðtogi
hægriflokkins, Fredrick Reinfeldt, er leiðtogi bandalagsins og
hann hefur mýkt ásýnd hægri
flokksins mikið og aðlagað stefnu
hans nær miðju. Reinfeldt er
óskoraður leiðtogi Bandalagsins
og þykir snjall stjórnmálamaður.
Flokkarnir sem mynda Bandalag
fyrir Svíþjóð, hægriflokkurinn,
þjóðarflokkurinn, miðflokkurinn
og kristilegir demókratar hafa
ólíka stefnu í stórum málum. Miðflokkurinn er t.d. á móti Evrópusambandinu og kjarnorkuverum.
Flokkarnir hafa hins vegar verið
einhuga um að koma sér saman
sem trúverðugur valkostur við
jafnaðarmenn. Dæmi um þetta er
að fyrir mánuði síðan var sjónvarpseinvígi milli Perssons og
Reinfeldt sem þótti standa sig
ágætlega móti hinum reynda
Persson. Ef marka má skoðanakannanir þessa stundina virðist
sem sænskir kjósendur hafi trú á
Bandalaginu og sér í lagi á
Reinfeldt, því hægriflokkurinn
mælist með mest fylgi þessa
stundina eða um 34%, en jafnaðarmannaflokkurinn með um 31%.
Bandalagið hefur gott forskot í
skoðanakönnunum á vinstri
blokkina eða um 9% skv. síðustu
könnun. Bandalagið hefur lofað
skattalækkunum, ráðdeild í ríkisrekstri, betri efnahag og minna
atvinnuleysi. Hvort Bandalagið
kemst til valda eða jafnaðarmannaflokkurinn haldi völdum
eftir næstu kosningar mun hins
vegar tíminn leiða í ljós.

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okkur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tekið á móti efni sem sent er frá Skoðanasíðunni á visir.is. Þar eru nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

vegar býsna gott hjá sér, enda
segist hann í grein sinni skrifa
„einfaldan, hraðan, lipran blaðamannastíl“ en ekki „ljóðrænan rithöfundastíl sem átti ekki við í
ævisögu Laxness“. Með öðrum
orðum: Stíll Halldórs Laxness á
ekki við í texta Halldórs Laxness
þegar texti Halldórs Laxness er
birtur í bók Hannesar Hólmsteins
sem texti Hannesar Hólmsteins...
Hannes lætur líka á sér skilja
að ekki sé vanþörf á því að laga til
í texta Halldórs því hann eigi til
að „vera of tilgerðarlegur, vera
öðru vísi til þess eins að vera öðru
vísi“, og á þessi lýsing á stíl Halldórs Laxness líklega að sýna
okkur fram á að breytingar Hannesar á texta Halldórs séu til bóta.
Engu er líkara en að Halldór sé
aftur farinn að skrifa stíla í MR
og hljóta bágt fyrir.
Hannes Hólmsteinn er sýnilega móðgaður yfir því að mér
þyki hans gerð af texta Halldórs
síðri en rétta gerðin. En jafnvel
þótt einhver kynni að deila þeirri
skoðun að Halldór Laxness hafi
ekki haft til að bera smekkvísi, tilgerðarleysi, lipurð og hraða
Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar þá held ég að fólk hljóti almennt að sjá að betur fer á því að
við fáum að lesa texta Halldórs
Laxness eins og Halldór Laxness
gekk sjálfur frá honum heldur en
texta Halldórs Laxness eins og
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
gengur frá honum.

Skyrslettur á
Nordica hótel
Á síðustu dögum hefur orðið vart
við
svokallaða
borgaralega
óhlýðni/hugrekki hér á landi. Við
Íslendingar urðum varir við slíkt í
fréttum hinn 14. júní þegar þrír
einstaklingar laumuðust inn á
alþjóðlega ráðstefnu um áliðnaðinn á Nordica hótelinu og slettu
skyri blönduðu litarefnum á forsvarsmenn Alcoa, Bechtel og
Landsvirkjunar. Þessi aðgerð var
án ofbeldis og gerði lítið annað en
að neyða viðkomandi til að þvo
fötin sín og þurrka af tækjum.
Slíkar aðgerðir hafa verið fátíðar hérlendis en eru mjög
algengar erlendis þar sem hefðbundnar leiðir til að ná til stjórnmálamanna eru af skornum
skammti. Hérlendis virðist vera
raunin að stjórnmálamenn séu í æ
meiri mæli hættir að hlýða á almenningsálit og eru þjóðaratkvæðagreiðslur ekki til í samfélaginu. Eru
íslenskir
ráðamenn
búnir
að
koma sér í þá
aðstöðu
að
fólk verði að
nýta sér harðari aðgerðir
til að tekið sé
mark á þeim?
RAFN
Þar sem EINAR
ÞÓRHALLSSON
borgarleg
óhlýðni/ hugrekki er sjaldséð hér á landi og því
lítið um hefðir varðandi þær hjá
bæði mótmælendum og lögreglu
þá er það nauðsynlegt fyrir báða
aðila að hafa samráð sín á milli.
Að sjálfsögðu mun fólk aldrei
hætta að mótmæla einhverju sem
það trúir staðfastlega að sé rangt
en það mun í flestum ef ekki öllum
tilvikum gera það án ofbeldis.
Í Bandaríkjunum er borgaraleg óhlýðni/hugrekki eins og að
læsa sig saman og leggjast á gólfið á skrifstofum fyrirtækja
algengari. Þar hefur lögreglan
notast við piparúða í allmörgum
tilvikum til þess að pína mómælendur í burtu og spreyjar hún þá
beint í augun á þeim. Þetta skilst
mér að sé eitt það sársaukafyllsta
sem hægt er að upplifa og jaðrar
við að þarna sé lögreglan byrjuð
að nota pyntingar á sína eigin
þegna sem hún er til að vernda.
Ég vona að lögreglan hér á Íslandi muni aldrei leggjast svo lágt
að nota slíkar aðgerðir gegn Íslendingum.
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Framsókn misbeitir valdi sínu
UMRÆÐAN
SAMKEPPNISEFTIRLITIÐ

BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON

Ríkisstjórnin ákvað í vetur að
breyta lögum um Samkeppnisstofnun. Engin frambærileg rök voru þó
flutt fyrir nauðsyn þess og það var
álit margra að með lagabreytingunni hefði grunnur stofnunarinnar
verið veiktur. Menn tóku þó strax
eftir því, að ríkisstjórnin vildi
breyta nafni stofnunarinnar í samkeppniseftirlit. Það var nauðsynlegt

BRÉF TIL BLAÐSINS

Dónar við Dalveginn
Þráinn skrifar:

Ég verð að segja frá fádæma dónaskap
og frekju eins starfsmanna hjólbarðaverkstæðis við Dalveg. Ég kom með dekk
til viðgerðar og bannaði maðurinn mér
að vera nálægt affelgunarvél þegar verið
var að vinna við hana. Það var sjálfsagt
mál af minni hálfu en þegar ég ætlaði að
fá upplýsingar um dekkið og vogaði mér
nær vélinni sem ekki var einu sinni í
gangi kom maðurinn aftur og jós yfir mig
og konu mína skömmum um leið og ég
var við það að kaupa af þeim nýtt dekk.
Eftir þetta bað ég um dekkið og sagðist
ekki hafa áhuga á að eiga viðskipti við
þetta verkstæði og fór annað og fékk
fína þjónustu. Gekk alveg fram af okkur
æsingurinn og bullið í manninum. Þá
ætti annar starfsmaður sem hafði dæmt
dekkið handónýtt að hugsa sinn gang
þar sem viðgerðarmenn á öðru verkstæði fundu ekkert að dekkinu sjálfu,
aðeins lak með ventli. Ók ég samdægurs
norður til Akureyrar á dekkinu og ek á
því enn! Væntanlega ætluðu þeir að nýta
sér vanþekkingu kúnnans á dekkjamálum en misstu af þeim viðskiptum.

Galílea er ekki
óspennandi
Þorgeir skrifar:

Þótt ég hitti ekki Þráin Bertelsson fyrir og
um lítilræði sé að tefla, get ég ekki orða
bundist. Þráinn lætur nefnilega hafa eftir
sér í Bakþönkum hinn 13. júní að Galílea
sé fremur óspennandi landssvæði. Það
eru ómakleg og í raun vesældarleg ummæli og þangað hefur Þráinn bersýnilega aldrei komið.
Kveðjur, Þorgeir Þorgeirsson, Birkibergi
40, Hafnarfirði.

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:

550 5600

til þess að geta bolað forstjóra
stofnunarinnar frá störfum og sett
nýjan mann yfir hana. Það sama var
gert þegar nafni Húsnæðisstofnunar var breytt. Þá þurfti að flæma
farsælan og hæfan framkvæmdastjóra, Sigurð E. Guðmundsson, frá
störfum og koma framsóknarmanni
að. Sami leikurinn er leikinn nú:
Georg Ólafsson hefur verið forstjóri Samkeppnisstofnunar og áður
Verðlagsstofnunar um langt skeið
og staðið sig vel. Hann hefur byggt
þessar stofnanir upp frá grunni. En
hann hefur starfað sjálfstætt og
faglega og ekki látið Framsókn, sem
farið hefur með viðskiptamálin,
segja sér fyrir verkum. Þess vegna
þurfti að bola honum frá og koma
góðum og leiðitömum framsóknar-

manni í starfið í staðinn, Páli Gunnari Pálssyni. Þegar Georg Ólafsson
sá hvert stefndi ákvað hann að
sækja ekki um starfið en Guðmundur Sigurðsson, framkvæmdastjóri
samkeppnissviðs Samkeppnisstofnunar, sótti um. Hann var tvímælalaust langhæfasti umsækjandinn,
með réttu menntunina í starfið og
með mestu reynsluna. En það skipti
framsóknarmenn engu máli sem
völdu nýjan forstjóra. Það var
ákveðið fyrirfram hver fengi starfið og þá skiptu hæfileikar umsækjenda engu máli. Aðalatriðið var að
fá mann sem Framsókn og ríkisstjórnin gætu stjórnað og það tókst.
Þetta er sama aðferð og notuð var
þegar síðustu tveir hæstaréttardómarar voru skipaðir. Frændur og

vinir fengu störfin og stjórnsýslulög og jafnréttislög voru brotin.
Þetta er í hnotskurn einkenni
stjórnarhátta núverandi ríkisstjórnar: Misbeiting valds og valdníðsla.
Það kom í hlut Georgs Ólafssonar
að stýra verðlags- og samkeppnismálum á miklum umbrotatímum,
þegar verðlag var gefið frjálst og
tekið var upp eftirlit með samkeppni
og samkeppnishömlum. Honum
fórst þetta vel úr hendi. Hann hafði
góða menn sér við hlið, Gunnar Þorsteinsson og Guðmund Sigurðsson.
En stjórnvöld voru ekki ánægð þegar Samkeppnisstofnun tók að athuga
samkeppnishömlur olíufélaganna og
tryggingafélaganna. Aldrei áður
hafði verið hreyft við þessum aðilum. Þeir máttu óáreittir um langt

skeið hafa verðsamráð og stórskaða
neytendur. Það þurfti kjark til þess
að rannsaka þessa risa á markaðnum. Í ljós kom, að um ólöglegt verðsamráð hafði verið að ræða. Esso og
Skeljungur, fyrirtæki Framsóknar
og íhaldsins, reyndust sek og máttu
sæta sektum. Við stjórnvölinn í
Skeljungi hafði verið eiginmaður
eins af ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Ríkisstjórnin var óánægð með
framgöngu Samkeppnisstofnunar og
ef til vill var það þegar olíufélögin
voru sett í rannsókn, að ákveðið var
að bola forstjóranum frá. Nú getur
ríkisstjórnin verið róleg. Samkeppniseftirlitið mun ekki rugga bátnum
án leyfis.
Höfundur
er
viðskiptafræðingur.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.047

-0,49%

MESTA HÆKKUN
Atorka
Marel
Nýherji

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 188
Velta: 770 milljónir

MESTA LÆKKUN
1,69%
0,89%
0,81%

Flaga
Atlantic Petroleum
KB banki

-5,56%
-5,26%
-0,94%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 39,40 -0,51% ... Atorka 6,00
+1,69% ... Bakkavör 36,90 – ... Burðarás 14,60 – ... FL Group 15,80
+0,64% ... Flaga 4,25 -5,56% ... Íslandsbanki 13,35 -0,37% ... KB banki
526,00 -0,94% ... Kögun 59,90 +0,67% ... Landsbankinn 16,40 – ... Marel 56,70 +0,89% ... Og fjarskipti 3,92 – ... Samherji 12,10 – ... Straumur
12,10 – ... Össur 80,00 0,63%

Peningaskápurinn…
Velta fyrir sér íslensku útrásinni
Breskir blaðamenn fylgjast nú grannt
með íslenskum fjárfestum. Orðrómur um
að hópur Íslendinga hyggist nú taka yfir
verslunarkeðjuna Marks & Spencer í
Bretlandi gengur nú fjöllunum hærra.
Ekki hefur neitt fengið staðfest um hvort
einhverjir íslensku fjárfestanna í Bretlandi séu að velta slíku fyrir sér en sjónir
beinast að Baugi Group, Bakkavör og
Björgólfi Thor Björgólfssyni. Blaðamenn í
Bretlandi undrast mjög hversu hátt flugið
er á íslenskum fjárfestum og hafa lagst í töluverðar
rannsóknir til að komast til botns í málinu en eiga
í raun ekki mörg svör. Íslenska útrásin raskar þó
greinilega ró margra í Bretlandi.

Mistrúgjarnir á kjaftasögur
Umsjón:

nánar á visir.is

MARKAÐSFRÉTTIR...

Í gær birtist í Blaðinu á Íslandi forsíðufrétt þar sem
farið er yfir nokkrar helstu kenningarnar sem hald-

ið er á lofti í Bretlandi. Þar eru
tengsl Björgólfsfeðga við Rússland ofarlega á blaði en einnig
er vinátta Ólafs Ragnars Grímssonar og Romans Abramovich,
eiganda Chelsea, til umfjöllunar
í Blaðinu. Blaðið vísar í ítarlega
frétt í Times en það blað sendi
mann út af örkinni til að kanna
sögusagnirnar. Sá hafði hins
vegar komist að þeirri niðurstöðu að sögusagnirnar væru í
raun ekkert annað en sögusagnir. Líklega eru
blaðamenn á The Guardian ekki eins sannfærðir
og kollegar þeirra á The Times. Þar birtist í gær
frétt þar sem fjallað var um uppgang bruggverksmiðju Björgólfsfeðga og Magnúsar Þorsteinssonar
í Pétursborg í Rússlandi. Brugghús íslensku athafnamannanna gekk eins og í sögu en sumir
keppinautarnir áttu ekki sjö dagana sæla, tveir
voru skotnir og annað brugghús brann til grunna.

Greiningardeild KB banka
sagði frá því á Hálf fimm fréttum
í gær að sveiflur í gengi krónunnar hefðu tvö- til þrefaldast í ár
miðað við sveiflurnar í fyrra.
KB banki hefur selt skuldabréf
fyrir 175 milljónir evra – sem
samsvarar um fjórtán milljörðum
króna.
Heildarafli íslenskra skipa var
ríflega 135 þúsund tonn í maí
sem er tæplega tuttugu þúsund
tonnum minna en í maí í fyrra.
Þetta kom fram á vef Hagstofu
Íslands.
FTSE-vísitalan í Lundúnum
hækkaði um hálft prósent í gær. Í
Þýskalandi hækkaði Dax-vísitalan
um 0,69 prósent en í Japan breyttist gildi Nikkei-vísitölunnar ekki.

Flaga fellur enn
Hátæknifyrirtækið hefur
lækkað mest allra félaga
frá áramótum. Framkvæmdastjóri fékk gefins bréf í fyrradag, seldi
þau í gær.
Hátæknifyrirtækið
Flaga
Group, sem sérhæfir sig í svefnrannsóknum, heldur áfram að
lækka í verði og náði í gær sínu
lægsta gildi frá upphafi þegar
gengið fór niður í 4,25 krónur á
hvern hlut. Frá áramótum hefur
félagið lækkað um tæp 30 prósent.
Í gær var tilkynnt um að Kevin
Kelly, framkvæmdastjóri Sleep
Tech, sem er dótturfélag Flögu,
hefði selt bréf í fyrirtækinu fyrir
4,2 milljónir króna. Hluta af þessum bréfum fékk hann að gjöf á
miðvikudaginn frá Patricia og
Vyto Kab, stofnendum Sleep
Tech, en samkvæmt upplýsingum
frá fyrirtækinu var ætlunin að
selja hluta af þeim þegar hann

LÆKKAR HRATT Flaga hefur lækkað um
30 prósent á frá áramótum, mest allra félaga í Kauphöllinni. Breytingar á yfirstjórn
félagsins og rekstrartap á fyrsta ársfjórðungi skýra þessa þróun að miklu leyti.

fengi þau í hendur. Söluverðið var
4,41 króna á hlut.
Töluverðar breytingar hafa
orðið á yfirstjórn félagsins á
þessu ári. Svanbjörn Thoroddsen
lét af starfi forstjóra í mars og
Patricia og Vyto hættu einnig
hjá félaginu skömmu síðar. David
Baker tók við forstjórastarfinu af
Svanbirni í byrjun apríl.
Þá tapaði félagið 1,1 milljón
Bandaríkjadala á fyrsta ársfjórð- eþa
ungi.

Deila hefur spunnist um
fjárlög Evrópusambandsins og eru Bretar sagðir
sleppa billega þegar kemur að framlögum. Forseti
Evrópuráðsins óttast að
sambandið standi eftir
lamað.
Leiðtogar Evrópusambandsins
hittast nú í Brussel og freista þess
að leysa deilu sem spunnist hefur
um fjárlög sambandsins árin 2007
til 2013.
Bretar hafa árum saman lagt
hlutfallslega lítið fé til sambandsins og sætta leiðtogar hinna aðildarríkjanna sig ekki lengur við
það. Margareth Thatcher samdi í
forsætisráðherratíð sinni um afslátt til handa Bretum vegna
bágrar efnahagsstöðu og hefur sá
afsláttur staðið, jafnvel þótt
breska hagkerfið hafi fyrir löngu
rétt úr sér.
Nemur afslátturinn rúmum
350 milljörðum á ári.
Jan Balkenende, forsætisráð-

HÖFUÐSTÖÐVAR EVRÓPURÁÐSINS
Harðvítugar deilur hafa spunnist um fjárlög
Evrópusambandsins.

herra Hollands, er ekki sáttur við
stöðuna: ,,Hollendingar borga
hlutfallslega mest. Fyrirkomulagið er ósanngjarnt og úr verður
að bæta“.
Tony Blair, forsætisráðherra
Bretlands, neitar hins vegar með
öllu að afnema afsláttinn nema
landbúnaðarkerfi
Evrópusambandsins verði tekið í gegn. Frakkar, sem mestra styrkja njóta, taka
það hins vegar ekki í mál.
Forseti Evrópuráðsins, Jose
Manuel Barroso, var ekki bjartsýnn: ,,Ef við leysum ekki þessa
deilu mun sambandið verða algerlega lamað, bæði pólitískt og efnahagslega“.
- jsk

Skinney hagnast
um 1,1 milljar›
Útgerðarfélagið Skinney-Þinganes á Hornafirði skilaði 1.146
milljóna króna hagnaði í fyrra
samanborið við 406 milljónir árið
2003. Hagnaður af reglulegri
starfsemi var tæpar 700 milljónir
króna, sem voru um 28,2 prósent
af rekstrartekjum. Fjármagnsliðir og tekjur af hlutdeildarfélögum voru hagstæð um rúman milljarð króna.
Arðsemi eigin fjár á síðasta ári
var um 57 prósent en eigið fé
jókst úr 2.029 milljónum króna í
3.114 milljónir. Hluthöfum verður

SKINNEY-ÞINGANES Útgerðarfélagið
hagnaðist um 1,1 milljarð á síðasta ári.
Arðsemi eigin fjár var um 57 prósent.

greiddur 10 prósenta arður vegna
- eþa
ársins 2004.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Evrópusambandi› í krísu

KYNNTI SIG FYRIR STARFSFÓLKI Gunnar B. Dungal fór í verslanir Pennans með nýja forstjóranum, Kristni Vilbergssyni, til vinstri.

Penninn seldur
Kristinn Vilbergsson settist í stól forstjóra Pennans í gær eftir að Gunnar
Dungal hafði stjórnað
fyrirtækinu í 36 ár.
Penninn, sem rekur helstu
ritfanga- og bókaverslanir á höfuðborgarsvæðinu, hefur verið
seldur. Nýir eigendur eru úr fjölskyldu Kristins Vilbergssonar,
sem tók við starfi forstjóra fyrirtækisins í gær. Eiga Kristinn og
foreldrar hans 67 prósent í fyrirtækinu á móti 33 prósenta hlut
Þórðar og Páls Kolbeinssona.
Penninn hefur verið fjölskyldufyrirtæki frá stofnun árið
1932. Faðir fráfarandi forstjóra,
Gunnars B. Dungal, stofnaði
Pennan ásamt bróður sínum.
Síðan þá hefur starfsemin vaxið,
meðal annars með kaupum á
Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar árið 1996, Griffli árið 2000
og Bókabúð Máls og menningar
2003. Jafnframt er GKS í eigu
Pennans en sá hluti verður áfram
ásamt fasteignum í eigu Gunnars,
sem hefur stjórnað Pennanum í 36
ár.
Móðir Kristins Vilbergssonar
var hluthafi í Myllunni fyrir
nokkrum árum sem hún seldi og
faðir hans rak fyrirtæki sem
heitir Segul. Kristinn stofnaði

Vörubíl fyrir um fjórum árum
ásamt föður sínum, sem var seldur fyrr á þessu ári. Eftir það fóru
þeir að leita að nýjum tækifærum
og kaupa nú Pennann. Er það því
fjölskylda sem kaupir fjölskyldufyrirtækið Pennann. Fyrirtækjaráðgjöf KB banka aðstoðaði við að
fjármagna kaupin.
Auk níu verslana í Reykjavík,
Hafnarfirði og Kópavogi rekur
penninn tvær verslanir á Akureyri. Auk þess eru verslanir á
Akranesi, Selfossi, Ísafirði og í

Vestmannaeyjum reknar í nafni
Pennans þótt þær séu í eigu annarra.
Kaupverðið er sagt trúnaðarmál. Eins og sagt var frá í Markaðnum í byrjun júní var velta
Pennans í fyrra um 4,3 milljarðar
króna samkvæmt heimildum
blaðsins. Hagnaður var um 300
milljónir sem er besti árangur í
sögu félagsins. Sömu heimildarmenn segja kaupverðið vera í
kringum tvo milljarða króna.
bjorgvin@frettabladid.is

36 ár í forstjórastóli
„Ég var tvítugur þegar ég tók
við stjórnartaumunum í Pennanum eftir að faðir minn féll
skyndilega frá,“ segir Gunnar B.
Dungal, sem í gær sat sinn síðasta dag í stóli forstjóra. Hann
segir skrítið að kveðja fyrirtækið eftir að hafa starfað þar í 38
ár, þar af 36 sem stjórnandi. Þótt
starfsaldurinn sé langur er
lífaldurinn það ekki. Því ætli
hann að halda áfram í rekstri og
heldur meðal annars eftir fasteignum og trésmiðjunni GKS.
Aðeins einn einstaklingur hefur enst lengur í stóli forstjóra á

landinu en Gunnar samkvæmt
Frjálsri verslun. Hann segist
hafa stefnt að því að selja Pennan
í kringum sextugt, en nú stendur
hann á 57. aldursári. Hins vegar
sé ekki hægt að segja til um
hvenær einhver sé tilbúinn að
kaupa og gott tilboð hafi borist.
Kjölfestan í starfsemi Pennans
byggist á langtímasambandi við
birgja og viðskiptavini og góðu
starfóllki. Í þeirri vissu að góðir
menn taka við var hann reiðubúinn að selja fyrirtækið nú. Aðdragandinn að því hafi ekki verið
langur. ■

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL TI LBOÐ o.fl.

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 2.55
AKUREYRI 1.34

13.29
13.13

00.03
00.56

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Afsláttur af nýjum Ecco-golfskóm.
BLS. 2

Góðan dag!
Í dag er þjóðhátíðardagurinn 17. júní,
168. dagur ársins 2005.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000 OG Á visir.is

KRÍLIN
Mamma, þegar þú
varst líka lítil
stelpa, hver var þá
mamma okkar?

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Það er ósköp venjulegt að einar tólf sortir séu á borðum hjá Svölu þegar fjölskyldan sest niður á sunnudögum.

Vakna og byrja að baka
Þjóðin þekkir matgerðarmeistarann
Sigga Hall. Hitt vita færri að frúin
hans hún Svala Ólafsdóttir er líka
snillingur í eldhúsinu og hristir fram
úr erminni ýmiss konar góðmeti.
„Þegar maður á jarðarber og konfekttómata
frá Flúðum þá þarf maður ekki mikið annað til
að úr verði veisla,“ segir Svala sem er að enda
við að taka af borðinu þegar Fréttablaðsfólk
ónáðar hana. Var að fagna heimkominni
dóttur og vinkonum hennar úr útskriftarferð
til útlanda. Af því tilefni bakaði hún skinkuhorn, rúnstykki og snúða, hrærði egg og bar
fram parmaskinku, niðurskorna ávexti og
grænmeti af ýmsu tagi. „Þetta voru einar tólf
sortir. Við erum oft með svona samtíning á
sunnudögum um miðjan daginn. Þá reynir
fjölskyldan að borða saman,“ segir Svala og
fæst til að leyfa okkur að mynda leifarnar af
veisluföngunum. En uppskriftum að brauðmetinu á hún erfitt með að deila. „Elskurnar
mínar, ég nota aldrei uppskriftir. Ég bara
vakna og byrja að baka! Svo á ég góða vinkonu sem heitir Kenwood og hún hjálpar
mér.“ Svala kveðst ekki búin að afskrifa fituna úr mataræðinu. „Ég nota íslenskt smjör
og rjóma í hófi í matargerð og bakstur. Set til
dæmis smá rjómaslettu út í hrærðu eggin.

Líka kryddjurtasalt og svartan pipar ber ég á
borð með. Svo er truffluolían alveg ómissandi
yfir þau í lokin.“ Svala notar sömu grunnuppskriftina í allar þrjár gerðirnar af smábrauðinu. Hún er einhvern veginn svona:
6 dl mjólk og vatn til helminga
1tsk. salt
5 tsk. þurrger
2 msk. hunang
3 dl heilhveiti (ágiskun)
9 dl hveiti (ágiskun)
0,75 dl olía (rapsolía og ólífuolía)
hnefafylli af sesamfræjum
1 poki valhnetur muldar

Vökvinn er velgdur, gerinu, saltinu og hunanginu bætt út í og látið standa smá stund.
Þurrefnunum bætt í, valhnetunum og olíunni.
Deigið hnoðað létt og það látið lyfta sér undir
dúk í um það bil hálftíma. Þá er því skipt í
þrennt. Mótaðar bollur úr einum hlutanum.
Næsti hluti er flattur út í lengju, hún skorin í
þríhyrninga sem smurðir eru með skinkumyrju eða beikonosti. Þeim er rúllað upp frá
breiðari endanum. Síðasti hlutinn er flattur
út, smurður með smjöri og kanelsykri stráð
yfir. Búin til rúlla sem skorin er í sneiðar.
Brauðið þarf að lyfta sér áður en það fer í ofninn. Rúnstykkin eru pensluð með vatni þegar
þau eru hálfbökuð til að fá á þau skorpu.
gun@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU

í tilboðum
Indversk húsgögn eru á 20%
afslætti í Miru
þessa viku.
Þar eru borstofuborð,
tréstólar, barskápar, skilrúm, sófaborð, sjónvarpsskenkar svo eitthvað sé
nefnt. Sem dæmi um verð
má nefna borðstofuborð í stærðinni
200X100 sem
áður kostaði
49.900 en
selst nú á
39.920. Mira er
til húsa í Bæjarlind 6
í Kópavogi.
Allir bolir eru á tilboði
um helgina í verslun
Benetton og Sisley í Smáralind.
Afslátturinn nemur 25%. Þetta
eru vandaðir barna og kvennabolir, allt upp í XX large, bæði
með ermum og ermalausir og
úrvalið er fjölbreytt bæði í
gerðum og litum.

Lagersala á fatnaði frá verslununum Exit, Vero Moda og
Jack og Jones er nú á Laugavegi 97. Þar er allt milli himins og jarðar, bæði á börn og
fullorðna og einungis um
fjögur verð að ræða, 490,
990, 1490, 1990 krónur.
Þarna er því hægt að gera
reifarakaup á buxum, bolum,
pilsum, jökkum, skyrtum, kjólum, skóm og öðrum fatnaði.
Gengið er niður portið frá
Laugavegi.
Grænmetisplöntur í
miklu úrvali svo og kryddplöntur í heimilisgarðinn eru á
tilboði í Gróðrarstöðinni
Storði að Dalvegi 30 í Kópavogi. Fjórar
plöntur
saman í
pakka kosta
200 krónur,
eða 50 kall
stykkið.
Stjúpur í stykkjatali eru líka á
lækkuðu verði og kosta 65
krónur.
tilbod@frettabladid.is

[

Kirsuberin í Nettó lækka mest af öllu á tilboðstöflu helgarinnar
eða úr 1.999 í 599 krónur. Það munar um minna.

Vörutegund:
Tilboðsverð
Borgarnes grísahnakki úrb.m.pesto
1.120
Borgarnes grísahnakki úrb.mediterraean 1.144
Borgarnes grillsósur parmesan & ítölsk
208
Hamborgarar m.brauði 4 stk.
298
Móar heill ferskur kjúklingur
418
Fk.grill lambalærisneiðar
1.452
Svínalundir úr kjötborði
1.498
Lamba prime úr kjötborði
1.998
FK kartöflusalat 320 gr
88
FK hrásalat 320 gr
88
Nýjar kartöflur frá Frakklandi
229
Vínber græn
189
Vatnsmelónur
99
Jarðaber 200 g
159

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
1.399
1.120
1.429
1.144
nýtt
398
75
599
418
2.420
1.452
1.850
1.498
2.598
1.998
149
275
149
275
nýtt
229
289
189
159
99
298
795

lækkun í %
20
20

Vörutegund:
Tilboðsverð
Nautalundir
2.898
Lamba grill framhr.sneiðar, kryddað
898
Kjúklingur BBQ læri/leggir
398
Fjörmjólk 1 l
69
Vöffluduft 500 g Katla
299
Big vanillukremkex 500 g
169
Big súkkulaðikremex 500 g
169
Murray sykurlaust kex Chocolate 155 g
98
Murray sykurlaust kex Cremes 184 g
98
T&K Java Mokka malað 400 g
398
T&K Java Mokka baunir 400 g
398
Mc Cain maísstönglar 8 stk.
259

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
3.898
2.898
1.498
898
499
398
103
69
386
598
229
338
229
338
221
632
221
533
479
995
479
995
329
32

lækkun í %
25
40
20
35
25
25
25
55
55
15
15
20

Vörutegund:
Túnfiskur 250 g
Ali grillkótilettur
Nýjar kartöflur
Hrá- og kartöflusalat 350 g
Reyktur regnbogasilungur
K.f hangiframpartur með beini
Bónus vöfflumix 500 g
USA pönnukökusýróp 710 ml
Candyfloss í boxi 90 g
Fersk kirsuber 599
Egils pilsner 500 ml

Tilboðsverð
199
899
259
95
1.499
699
179
259
159
999
39

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
459
199
1.269
899
Nýtt
259
159
271
Nýtt
1.499
Nýtt
699
259
179
459
365
Nýtt
1.766
599
40
59
39

lækkun í %
55
30

Vörutegund:
Tilboðsverð
Móa rauðvíns kjúklingalæri/leggir
324
Ch.Town chilli beef/fajita chicken 302 g 299
Kjörís ávaxtahlunkar heimilispk. 6 stk.
199
Krónu þurrkr. grísahnakkasneiðar
998
Myllu fjölk.samlokubr. 2 fyrir 1 1540 g
229
Maískorn 300 g
49
Dalhof kökur 300 g
179
Bautab. grillborgarar 4stk+brauð
369
Cheerios tvöfaldur 1050 g
499

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
499
324
359
990
299
33
1.479
998
458
149
nýtt
163
229
7
528
93
ný stærð
475

lækkun í %
35
15
35
35
25

Tilboðin gilda til
22. júní

Vörutegund:
Lamba frampartssneiðar
SS rauðvínslegið lambalæri
Móa kjúklingalæri magnpk.
Móa vængir magnkaup
Oetker pizzur 4 tegundir 350 g
Jarðarber í boxi 200 g
Mónu Buffalóbitar 170 g
Vatns melónur rauðar
Goða vínarpylsur 10 stk 2 fyrir 1

Tilboðsverð
399
998
389
149
299
198
199
139
428

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
599
399
1.668
998
599
389
299
149
399
854
298
990
289
1.170
169
139
856
21

lækkun í %
35
40
35
50
25
35
30
15
50

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
499
250
699
350
1.668
1.334
Nýtt
769
147
152
278
876
367
697
265
663

lækkun í %
50
50
20

Tilboðin gilda
22. júní

Vörutegund:
Tilboðsverð
Tex Mex kjúklingavængir
250
Kjúklinga grillleggir m/ jurtakryddi
350
Grand Orange lambalæri
1.334
SS pylsur 10 stk. remúl., tómats., og sinn. 769
Hunt's tómatsósa 680 g
109
Tilda Rizazz réttir 250 g
219
Möffins 400 g
279
Frón appelsínukex 300 g
199
Tilboðsverð
359
399
99
199
599
179

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
598
359
nýtt
399
249
495
399
585
1999
599
359
179

lækkun í %
40

Tilboðin gilda til
19. júní

Vörutegund:
Kjúklingur, heill, ferskur
Barbeque beikon borgari
Jarðarber 200 g askja
Bláber 340 g
Kirsuber
Vínber græn og rauð

Vörutegund:
Tilboðsverð
Bezt grísahnakki úrb. koníaksleginn
929
Holta ferskar kjúklingalundir í magnpk. 1.467
Holta úrb.kjúklingalæri í magnpk.
899
New Orleans bbq svínarif
1.239
SS ostapyslur
662

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
1.549
929
2.095
1.467
1.499
899
1.549
1.239
828
662

lækkun í %
40
30
40
20
20

Landsins mesta úrval
af yfirhöfnum
S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16
Tilboðin gilda til
18. júní

Bæjarlind

Tilboðin gilda til
21.júní

GÍTARINN ehf.
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • Sími: 552-2125
gitarinn@gitarinn.is • http://www.gitarinn.is

Tilboðin gilda til
19. júní

Þjóðlagagítar m/pick-up
Poki, ól, stilliflauta, gítarnögl

kr. 17.900,-

OFURTILBOÐ!
Trommusett með öllu

Tilboðin gilda til
21. júní

kr. 49.900,-

Þjóðlagagítar
Poki, ól, stilliflauta, gítarnögl

kr. 14.900,Opið: Mán.-Fös. kl. 10-18 • Lau. kl. 11-16

SMOOTHIE

ávaxtadrykkur

70% ]

Tilboðin gilda til
19.júní

25
30
40
20
25
40
40
35
40
45

40

30
45

35

20
30

25
20
25
25

60
50
70
50

Frí gisting á Hótel Örk Garðvörur á góðu verði

100% hreinn fyrir þig
Arka • Sími 899 2363

Þeir sem kaupa kvöldverð á Hótel Örk í Hveragerði um helgina fá óvæntan glaðning: fría gistingu fyrir tvo í tvíbýli.

Margvísleg tilboð í Húsasmiðjunni í Grafarholti. Garðhúsgögn, skjólveggir, hurðir og
gólfplötur eru þar á sólskinsverði.

Hótel Örk í Hveragerði býður gestum spennandi tilboð nú
um helgina. Þeir sem koma á hótelið í dag og eða um helgina og kaupa sér þriggja rétta þemakvöldverð hússins, fá
fría gistingu í kaupbæti. Kokkarnir Tómas Þóroddsson og
Jakob V. Arnarson hafa sett saman matseðil fyrir þjóðhátíðardagshelgina þar sem unnið er úr úrvals íslensku hráefni. Kvöldverðurinn kostar aðeins 4.900 krónur á manninn og innifalið er morgunverðarhlaðborð daginn eftir.
Gestir Hótel Arkar þurfa ekki að láta sér leiðast. Sundlaugargarðurinn var nýlega tekinn í gegn og reikna má
með suðrænni stemningu þar yfir helgina enda veðurspáin góð. Þeim sem gista á hótelinu býðst einnig að spila
frítt golf á tveimur tveimur golfvöllum í Hveragerði.

Húsasmiðjan í Grafarholti býður þessa dagana
upp á skemmtileg
tilboð. Garðvörur
eru á góðu verði og
hægt er að gera
garðinn glæsilegan
með litlum tilkostnaði. Hægt er
að fá fallega viðarskjólveggi á tæpar
5.000 krónur, garð- Í Húsasmiðjunni er 65 prósent afborð með áföstum sláttur af pallaolíu.
bekkjum á 4.590 og viðarkassa undir sumarblómin á tæpar 2.000 krónur. Þeir sem vilja gera
fínt innandyrar eiga líka fullt erindi í Húsasmiðjuna en þar eru til dæmis harðtex hurðir á tilboði og 25 prósent afsláttur af gólfplötum.
Þá er einnig 65% afsláttur af Jotun pallaolíu í
öllum verslunum Húsasmiðjunnar og því tilvalið
að nota góða veðrið til þess að bera á pallinn. Tilboðin gilda til 20. júní eða á meðan birgðir endast.

Hér er tilvalið að eyða þjóðhátíðarhelginni á Hótel Örk.

FÖSTU DAGU R 17. júní 2005
FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL
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NÝ SENDING!
Glæsileg gjafavara
og blóm í miklu úrvali

Mikil stemning er í Kringlunni þessa dagana vegna Kringlukasts.

Verslunarstemning á Kringlukasti
Í KRINGLUNNI ER HÆGT AÐ GERA GÓÐ KAUP Á NÝJUM VÖRUM Á KRINGLUKASTI
SEM LÝKUR Á SUNNUDAG.
Kringlukastið í Kringlunni er hafið enn á ný og er vægast sagt hægt að gera góð
kaup í Kringlunni þessa dagana. Kastið hófst á miðvikudaginn og lýkur á sunnudag,
en þá er opið í Kringlunni frá 13 til 17.
Kringlukastið er í öllum verslunum Kringlunnar og er afsláttur frá tuttugu prósent til
fimmtíu prósent af nýjum vörum. Á kastinu er hægt að fá allt til alls fyrir sumarið;
garðhúsgögn og grill, sumarskó og -föt, snyrtivörur, bætiefni, golfvörur, sólgleraugu,
myndavélar, útileguvörur, línuskauta, hjól, heimilistæki, hlaupahjól, framköllun og
húsbúnað svo eitthvað sé nefnt en Kringlukastsblaðinu hefur vezrið dreift inn á öll
heimili.
Mikil stemning hefur ríkt í Kringlunni síðustu tvo daga og á upphafsdegi Kringlukastsins mætti múgur og margmenni til að kynna sér sumartilboðin.
Kringlukast hefur skipað sér fastan sess í íslenskum verslunarmáta enda skellur
það á þrisvar á ári. Að sjálfsögðu er nýtt kortatímabil hafið í Kringlunni.

Snyrtivörutilboð og kaupaukar
MIKIÐ AF SPENNANDI TILBOÐUM Í VERSLUNINNI GULLBRÁ
Snyrtivöruverslunin Gullbrá er með ýmis spennandi tilboð
og kaupauka í sumar. Mikið úrval er af snyrtitöskum með
snyrtivörum í litlum pakkningum sem henta vel í fríið frá
snyrtivörufyrirtækjunum Lancóme, Helenu Rubinstein og
Clarins. Til að mynda er taska frá Lancóme með varaglossi í
fullri stærð og aftersun, andlitsvatni, andlitshreinsi og body
spray í litlum pakkningum á 2.100 kr. Snyrtitöskur sem þessar
eru jafnvel kaupaukar, en aðrir kaupaaukar eru slæður,
bolir og margt fleira.
Varagloss frá Lancome.

Silkitré og silkiblóm
Laugavegi 63 (Vitastígsmegin) sími 551 2040

ERUM AÐ FLYTJA LAGERINN

LAGERSALA
Laugavegi 97

Henta við íslenskar aðstæður
AFSLÁTTUR VEITTUR Á ÖLLUM NÝJUM ECCO GOLFSKÓM.
Skóverslunin Ecco í Kringlunni er með 15% afslátt af
öllum nýjum golfskóm á Kringlukasti sem stendur fram á
sunnudag. Golfskórnir búa yfir öllum þeim helstu eiginleikum sem Ecco skór eru þekktir fyrir. Þeir eru með
dempun í hælinn og mjúku undirlagi sem
gerir skóinn mjúkan og þægilegan, auk
þess sem hægt er að skipta út innleggjum.
Golfskórnir hentar einstaklega vel á íslenska golfvelli þar sem þeir eru húðaðið
með Gore tex þannig að þeir þola að
blotna.
Ecco thunder golfskór eru á 14.995 kr.
þessa helgina.

Hjólin koma götuskráð
TILBOÐ Á HUSABERG ENDURÓ-HJÓLUM.
Tilboð er á Husaberg Fe 450-550-650 enduróhjólum hjá versluninni Nitró og eru þau nú á
750 þúsund krónur en kostuðu áður 970 þúsund krónur. Husaberg Fe 450-550-650 cc eru
léttustu enduróhjólin á markaðnum í dag en
þau eru 109 kg. Mikið af aukahlutum eru á
þessu hjóli eins og Fatbar stýri sem eru
margfalt sterkara en hefðbundið stálstýri, X
hring keðja sem eru þær sterkustu á
markaðnum, vökvakúpling, wave bremsudiskar, Exel gjarðir og handahlífar.
Hjólin er hægt að kaupa með 70% bílaláni
SP til 5 ára, með meðalgreiðslu 11.742 kr.
á mánuði miðað við 187.500 kr. útborgun.
Hjólin koma götuskráð og tilboðið gildir á
meðan birgðir endast.

490,990,1490,1990,-

Fáránleg
verð:

Opnunartími
fim.
17.júní
lau
sun

12-18
13-17
12-18
13-17

Hjólin er hægt að kaupa með 70%
bílaláni SP til 5 ára.

LAGERSALA LAUGAVEGI 97,
GENGIÐ NIÐUR PORTIÐ FRÁ LAUGAVEGI

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

Til sölu FH12 460 hö, árg. 2000, 6x4
dráttarbíll með svefnhúsi. Ekinn 305
þús. km. Vökvkerfi fyrir sturtuvagn. Verð
kr. 4,2 milljónir án vsk. Upplýsingar í
síma 515 7000 Brimborg eða í síma
893 4435.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Mini Racer Nýtt aldrei verið notað þolir
allt að 110 kg manneskju nær allt að 65
km hraða Verð 149 þús

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

Ford Escape árgerð 2003, ek. 63 þ. km,
dökkgrænn, álfelgur, cruise control, fjarstart o.fl. Verð 2.600.000. 8 bílasölur
geta verið á nýja, gríðastóra bílasölusvæðinu við Klettháls, hannað af E.S.
Teiknistofu... en sniðugt!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Opel Astra ‘03, doublecab dísel ‘96,
BMW 750 ‘93, Daihatsu Terios ssk. ‘98,
Toyota Hilux 38 “ ‘91, Transit ‘99 dísel,
Corolla ‘96, Toyota Yaris 2004, Audi a-8
‘95. Nánari uppl. á solubilar.cjb.net
myndir af öllum bílum eða í síma 691
4441. Fullt af bílum sem gæti hentað
þér. Solubilar.cjb.net

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS
8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16

Til sölu VW Golf ‘96, ekinn 115 þús.
Toppbíll, mikið yfirfarinn. S. 693 0626.

Húsbíll tilbúin í sumarfrí. Bens árg.
1974, 309d ýmsir varhlutir fylgja og ný
dekk. Sjónvarp, video, gasgrill og m.fl.
Ath. engin bifreiðagjöld. Tilboð óskast í
síma 847 4030.
Dodge Caravan SE Árgerð 2003
(8/2002) Ekinn 85.000 mílur, ath.
skipti á ódýrari Verð 2.190.000
1.790.000 áhvílandi. Sími 822-0493

Til sölu glæsilegur Wrangler árg. ‘90. Ek.
96 þ. Er 31” dekkjum. V. 460 stgr. Uppl.
í s.849 1213.

Bílar til sölu

Mazda 323 F árg. ‘99, ek. 89 þús., silfurgrár, fallegur bíll á góðu verði. S. 663
2238.

LMC Munsterland ‘2005 nýtt ónotað
hús Með öllu Verð 3,190 þús áhv 2,400

Til sölu Scania R164 580 hö, árg. 2000,
6x4 dráttarbíll með topline svefnhúsi.
Ekinn 450 þús. km. Vökvakerfi fyrir
sturtuvagn. Aflmikill dráttarbíll tilbúinn í
vinnu. Verð kr. 5,2 milljónir án vsk. Upplýsingar í síma 515 7000 Brimborg eða
í síma 893 4435.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

450 þús. stgr.

Dodge B250 ‘94, V8 318. Einnig Gocart
bíll 125cc ‘00. Verð 180 þ. S. 899 4275.

100 % lán, yfirtaka. Skoda Superb 1.8 T
2005 árgerð, ekinn 7 þús. Svartur,
sjálfsk. 16” álfelgur, ný nagladekk fylgja
með. Frábær fjölskyldubíll. Veglega búinn bíll. Uppl. í síma 661 7531. Ath.
engin útborgun!

Honda Accord árg. ‘97 ekinn 140 þús.
km, sjálfsk., dráttarkr., cd, sk. ‘06, álfelgur. Mjög gott eintak. Verð 690 þús. staðgr. Uppl. í s. 694 3308.

1-2 milljónir

Dodge Magnum

Dodge Magnum SE árg.’05 ekinn 17þ.
Km Verð 3.850.000 Uppl í s:694-3308
Toyota Hilux doublecap árg. ‘92, dísel
turbó, 35’’, silfurgrár, skemmdur toppur
og bílstjórahurð. Uppl. 893 8889.

Tilboð 480 þús.

0-250 þús.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘98, ek. 110
þús., topplúga, álfelgur, mjög fallegur
bíll. S. 899 4275.

Volvo S70 2,5l. 20v ,170 hö, Álfelgur,vindsk., leður/pluss, kastarar. Barnasæti, 3xCD, vetrardekk á felgum, ný
sumardekk, ný tímareim, engin skipti.
Verð 1.290.000 kr. stgr. S. 897 7758.

500-999 þús.
Til sölu nýr FH12 460 hö, árg. 2005, 6x4
dráttarbíll með svefnhúsi, I-shift rafskiptur gírkassi. Upplýsingar í síma 515
7000 Brimborg eða í síma 893 4435.

Mazda 323F 1800i, 16 v, 128 hö, árg.
‘92, nýjar bremsur að framan og nýjir
demparar. Tilboð. Uppl. í s. 849 0139.

Nýr ‘05 Renault Master Double Cab
Grindarbíll. 2,5L TD, 115 hö. Hægt að fá
álpall með lausum Skjólborðum á 200
þús. aukalega. Listaverð: 2.442 þús.
Okkar verð: 2.093 þús.

Hyundai
Accent,
skrd.09/1998,
e:64.000 km, 1500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 490.000,- kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Toyota Camry sk. til sept. ‘06. V. 60 þús.
S. 699 8465 & 553 1832.
Hyundai Accent ‘95, ek. 183 þ. km. ný
kúpling ofl. Tilboð 120 þús. S. 695
3223.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Sparneytinn alvöru eðalvagn, ek. 122
þús. km. Ford Taurus, ný dekk, dráttarkrókur, allur yfirfarinn, nýsk. ‘06. Hlægilegur afsláttur 250 þús. stgr. S. 849
1122.

MMC Pajero árg. ‘97 3,5 l bensín
sjálfsk., topplúga, dráttarkr., kastaragrind, kastarar, 35” dekk, skoðaður ‘06,
álfelgur og margt fleira, sjón er sögu ríkari. Verð aðeins 1.390 þús. stgr. Uppl. í
s. 694 3308.

Til sölu vel með farinn Grand Cherokee
Limited með öllum þægindum árg .
1998 ekinn 120.000km . Verð 1,5m ,
áhvílandi 970 uppl. 6969-045 skipti
möguleg á ódýrari .

250-499 þús.
Chrysler Sebring ‘03 til sölu. Ek. 69 þús.
km. Verð 1550 þús. S. 551 5483 & 690
8018.
Lexus RX300, skrd. 04/2003, e:31.000
km. 3000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.350.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000.

Nissan Almera árg. 2001. 4ra dyra, ekinn 78 þús. Verð 890.000. Uppl. í s. 892
1071.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Jeep Liberty Sport 2002. Frábær jeppi í
mjög góðu ástandi. Ásett verð
2.750.000 - Tilboð kr. 2.290.000. Talaðu
við okkur um 17 júní afslátt! Sími 552
2000.

VW Bora árg. ‘01 comfortline. Ekinn 47
þúsund, sjsk. Lán getur fylgt. Verð 1250
þús. Uppl. gefur í s. Stefán 824 1450.

Honda Civic árg ‘97, ek 130 þús., álfelgur. Í toppstandi. Verð 490 þús. Ath.
skipti á dýrari. Uppl í s. 820 9496.

Til sölu Grand Vitara árg. ‘01 ekinn 117
þús. Verð 1.290 þús. Uppl. í síma 863
8527.

VW Golf comfortline, 1,6L, árg. 4/2002
ekinn 47 þús. km, 5 dyra, beinskiptur,
abs, álfelgur, fjarstýrðar samlæsingar,
geislaspilari, glertopplúga, vel búinn
bíll. Verð 1.320.000.

2 milljónir +

Bílar til sölu. 1. Subaru Legasy 2.0L ssk.
árg. 10/2002. 2. Subaru Legasy GL. ssk.
2.0L. árg. 02/99. 3. Honda Accorde Es.
bsk. árg. 2003. 4. Nissan Almera sedan
ssk. 1.8L. 03/02. 5. Honda CRV ssk. árg.
03/03. 6. Subaru Legasy 1997. 7. Ford
Focus Ghia ssk. 1.6L. 1999. 8. VW Golf
staition 4x4 bsk. árg. 02/99. 9. Volvo
S40 árg. 1999. 10. Toyota Corolla 1990.
Upplýsingar 896-9616 og 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Grand Cherokee ‘95 til sölu. Ek. 170 þ.,
CD/MP3. Smá tjón á nebba. V. 495 stgr.
skipti á ód. S. 864 6716.

Bílabúð Benna ehf.
Notaðir bílar
Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is

Toyota Corolla XLI ‘03, ek. 60 þ.km. Yfirtekið lán greiðsla er 21 þús. á mán.
Uppl. í s. 616 6888 & 659 8272.

PT Cruiser og fleiri bílar á uppboði.
Kraftmikill og skemmtilegur fjölskyldubíll. Þú finnur bestu bílakaupin hjá okkur. Gerðu reyfarakaup á bílauppboði Islandus.com. www.islandus.com

Til Sölu, Hyundai H 100 dísel árg 1996
og ‘97 3 stk. allir skráðir 6 manna eknir
frá 78 til 112 þús. km. Verð frá 260 til
330 þús. Uppl í síma 896 1766.

Nissan D cap dísel 1996, ek. 113 þús.
km. Nýskoðaður ‘06, fínn bíll. 33 “
breyttur. Ásett 750 þús. Tilboð óskast. S.
691 4441.

Honda Civic 1600 VTCI 180 hö., árg.
‘00, ek. 73 þ.km. Mjög gott eintak. V.
950 þús. Uppl. í s. 695 1101.

Cadillac Deville árg. 2000 með öllu. Ný
innfl. Ekinn 140 þús. Toppeintak. Listaverð 3,5 millj. Verð vegna gengishagnaðar 2,7 millj. S. 897 1529.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Til sölu International Scout með blæju,
á 33” dekkjum, nýskoðaður í ágætis
standi sanngjarnt verð. Uppl. í s. 897
1889.

Vörubílar

Bátaland, allt til báta.

Höfum til sölu 3ja hjóla kerrur, framl. í
USA, mjög léttar og góðar, höfum
einnig Fjórhjóla/Vélseðakerrur, 2 gerðir.
Uppl. í síma 897 7571 & 897 9599 Pro
ehf.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

Hjólhýsi

Flug
Nú er rétti tíminn til að læra flug! Skoðaðu www.geirfugl.is - Sími 511 5511.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Ópel partar

Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553-9900, 845-2996.

bilapartar.is

Bílaþjónusta

VW Touareg 2005 eins og nýr ekinn
aðeins 11þús km. Ásett verð kr.
5.800.000 - Tilboð kr. 5.250.000.000
en í tilefni 17 júní færðu meiri enn
meiri afslátt og bílinn á 4.990.000!.
Sími 552 2000.

M. Benz 2635 ‘90, ekinn 418 þús. 3ja
drifa bíll. Uppl. í síma 892 3444.

Lúxus Hjólhýsi til sölu. Árgerð 2005.
Þýskt gæða hjólhýsi á aðeins
1.790.000. Svefnpláss fyrir allt að sex
manns. Hlaðinn aukabúnaði, einstakt
verð. Uppl. í s. 847 0875.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Gerni 400GTA 200 bör, 930l/klst. Aðeins kr. 99.900 án vsk. kr. 124.376 m.
vsk. Jötunn Vélar ehf. Austurvegur 69
Selfoss s. 480 0400. www.jotunn.is

Peugot-Citroen.

Hjólhýsi af stærri gerðinni til sölu. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214, Hjólhýsasalan ehf.

M. Bens 3340 ‘98, ekinn 217 þús.
Vökvadrifið hliðarskjólborð, 3ja drifa
bíll. Uppl. í síma 892 3444.

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Fellihýsi
Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Mótorhjól

Hjólbarðar

Bílapartasalan Ás

Lyftarar

Hedd 557 7551

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.
Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Varahlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.

Fellihýsaleiga.

Polaris Atp 500 4x4 árg 04. Polaris
Sportsman 500 4x4 árg ,02,04 Polaris
Sportsman 400 4x4 árg 01, Polaris
Sportsman 700 4x4 árg 02, Yamaha
Grizzly 660 4x4 árg Nýtt Yamaha Bruin
350 4x4. Nýtt Honda TRX 300 4x4 árg
96. Góð Hjól á góðu verði með VSK.
Plus Gallery ehf S. 898 2811.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Til sölu Esterel fellihýsi árg. ‘98. Nýtt fortjald, sólarsella, 2 gaskútar, útvarp/geislasp og fl. Mjög vel með farið.
Uppl. í síma 894 4074.

Mitsubishi Montero Eneavor 2004. Öflugur en sparneytinn. 215 hestöfl eyðir
10.1 lítra í utanbæjarakstri og 13.8 lítrum innanbæjar. Ásett verð kr.
3.750.000 - Tilboð kr. 3.290.000. Talaðu
við okkur um 17 júní afslátt!. Sími 552
2000.

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.

Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Óseyri 6c, Akureyri.

Er að rífa Landrover Discovery og Deefender. S. 893 1030

Víking fellihýsi á aðeins 150.000. Styrkt
fyrir fjallaferðir. Sími 661 1902.

Meiri kraftur. Til sölu gasútbúnaður úr
Ford ‘04 250 disel. Uppl. í síma 660
1773.

Rapido fellihýsi stærri gerð með hörðum hliðum, árg. ‘95 með ofni, eldavél,
ísskáp og fortjaldi. Verð 1.000.000.
Uppl. í s. 553 8706 & 892 3055.

Til sölu nánast ný Goodyear heilsársdekk 235/70/16, passa undir Cherokee. Uppl. í s. 898 7600.

Tjaldvagnar

Varahlutir

Viðgerðir
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Tjaldvagnar til leigu. Nýir Compi Camp.
Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999. Austurhlíð, Akureyri.
Opel Astra Coup Bertoni 3/2003 ek. 15
þús. Kastarar, cd, rafdrifnar rúður, samlæsingar, álfelgur. B.lán 1900 þús. 36 á
mán. Ásett verð 2240, fæst á 50 þús. +
lán. S. 691 4441.

Höfum til sölu glæsilegan Volvo V70
cross Country árgerð 2002, ekinn 96
þúsund km, bíll með nánast öllu. Verð
3.250,000, skipti á ódýrari koma til
greina. Uppl í símum 557 1725 &
8941145 og á www.bilbro.org.

Bílar óskast
Óska eftir bíl á verðbilinu 0-100 þús.
Óska einnig eftir tjaldvagni á svipuðu
verði. Uppl. í síma 847 7113.
Nissan Almera árg. ‘00 til ‘03 sjálfrskiptan, 1,8 5 dyra lítið keyrðan. Staðgreiðsla. S. 698 7665.
Óska eftir bíl á 0-50 þús. Allt kemur til
greina. Sími 696 7666.

Jeppar

Combicamp Family tjaldvagn til sölu,
vel með farinn, skipti möguleg á litlu
fellihýsi. Uppl í s. 554 7492 eftir kl 18.
Yamaha TTR 125 04. Yamaha YZ 85 árg
2004 NýttHonda CRF 450 árg. 2005
Nýtt og Yamaha YZ 250 árg. 2005
Nýtt.Yamaha WR 450F árg. 2005 Nýtt.
Ný hjól á góðu verði Plus Gallery ehf
894 4005 og 898 2811.

Vinnuvélar

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafríir. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Til sölu

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700.

Ford F 350 Lariat árg. 2005 nýr bíll. 6,0,
diesel, leður, 6 manna. Góður bíll á
góðu verði. Plus Gallery ehf. S. 898
2811.

Bátar

Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso
Yamaha V-Max 1200. 09.08.’04, ekið
2900 km. 140 hestöfl, 3 sek í hundrað.
Verð 1.280 þús. stgr., bílalán 750 þús.,
afb. 26 þús. Til sölu hjá Artic trucks. S.
898 8829.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.
Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Honda CRF250R ‘05, til afhendingar
strax, ný hjól, Frábært verð 730 þús. Útvegum öllum mögulegum hjólum,
aukahlutum og varahlutum. Uppl. í
síma 897 7571 og 897 9599 PRO ehf.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Til sölu Husqvarna TE 410 (enduro) ‘97,
ekið 10.500 km. Götuskráð, nýskoðað.
V. 270.000 kr. stgr. S. 894 9846.

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Til sölu Kawasaki KX 250cc 2stroke ‘04.
Verð stgr. 480 þús. Uppl. í s. 899 4275.

AB-VARAHLUTIR

Kerrur

Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Land Cruiser VX árgrerð 2004, 33”
breyttur með öllu. Ekinn 11 þús. kílómetra. Verð 5.800.000 kr. S. 699 5008.

Aukahlutir

Toyota Hilux D/C Disel Turbo, árg.
08.2004, ekinn 22 þús. km. Breyttur
35”,Pallhús,dráttarbeisli,
fjarstýrðar
samlæsingar. Engin skipti. S. 898 9813.

á vagna og kerrur, kerrufætur, hjólastopparar, kerrutengi, beisli, dráttarkrókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg
Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Notaðar hjólagröfur, Liebherr A-312, árgerð 1998. Verð án vsk. 4.300.000.
Komatsu PW 150ES-6K, árgerð 2001.
Verð án vsk. 5.900.000. Upplýsingar hjá
sölumönnum Merkúr hf. 824-6061,
824-6071.

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
S. 895 1826 & 566 7887.
hjakrissa@simnet.is

Comet háþrýstidælur

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Comet háþrýstidælur, margar gerðir,
verð frá kr. 9.950. (Dæla á mynd,
26.390 kr). Vélaborg Krókhálsi 5F 110
Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464 8600.
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Hljóðfæri

Meindýraeyðing

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensásvegi 12 sími 553 3050.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Íslensk gæða garðhúsgögn sem þola íslenska veðráttu. Verslunin er opin frá
13-16. Bergiðjan, Víðihlíð v/ Vatnagarða. S. 553 7131.

Íslenskir fánar kr. 1500,stærð 90 X 150
CM. Sjáið 18 aðra fána á www.army.is,
getum einnig útvegað alla þjóðfána.
Erum líka í Kolaportinu allar helgar og á
17 Júni. army@army.is

Tölvur

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Kr. 4.900

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13,
108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Til bygginga

Eigum tilbúna stiga, hringstiga og handriðaefni á lager. Fura, Beyki og Eik.
Handlistar,plast, ryðfrítt, festingar og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26 Kópavogi.

Rakarastóll 30.000? Olympia rakarastóll
árgerð 1964. Verðmat 200.000, lægsta
boð 30.000. Uppl. í s. 898 1000.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Teygjustökk til sölu. Vertíðin er að hefjast. Ýmiss skipti möguleg. Sími 698
2945.

Kr. 5.300

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13,
108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Sjávarfiskabúr 120 l selst með öllu
sandi, fiskum og steinum. Savage 21 lítið notaður fjarstýrður bensínbíll. Uppl. í
s. 661 1103.

Búslóðaflutningar

Queen Size rúm, nokkra mán. gamalt,
Philco þvottavél, 2ja ára og Siemens ísskápur til sölu ásamt fleiru v. flutninga.
S. 663 5610.

Eitrun túnfífla!

29” árs gamalt Philips sjónvarpstæki.
Mjög gott og vel með farið. Uppl. í síma
587 1636.

Jörð til sölu á Álftanesi

Upplýsingar í síma 565 8200.

Megatilboð !!

Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-22 alla
daga nema sunnudaga 16-21 og einnig
er opið í hádeginu á föstudögum. Pizza
67 Austurveri, Háaleitisbraut 68. S. 800
6767.

Hillur. Síður kvenmanns leðurjakki,
Bókin SOS Hjálp fyrir foreldra, ný ónotuð brauðgerðavél. 33” dekk og álfelgur
Toyota Hi-Lux fylgir. Pajero Ssk., og vél,
tilboð. Uppl. í s. 567 8999 & 864 0963
Sjá www.folk.is/55555

Hreingerningar

Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi
Jónsson

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. 824 1455 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Óskast keypt

Tek að mér regluleg þrif fyrir fyrirtæki,
einnig flutningsþrif. Mikil reynsla, reglusemi. Ásta 848 7367.

Garðyrkja
Playboy bikini

Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 698 8629.
Lítið garðhús óskast. Upplýsingar í s.
899 4600.

Heimilistæki

Getum bætt við okkur verkefnum. Hellulagnir, grjóthleðslur,
sólpallar, girðingar, trjáklippingar
og umhirða á lóðum. Fljót og
góð þjónusta.
Jóhannes - Skrúðgarðyrkjumeistari.
Sími. 849 3581

Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Túnþökur

Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tökum einnig að okkur þökulaganir. Túnþökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.
Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Úða, klippi, slæ og vinn önnur garðverk.
S. 698 1215, Halldór.
Garð og meindýraeyðing. Eyði köngulóum á húsum geitungabúum. Úða garða
gegn lús og maðki. S. 567-6090 897
5206.

Ráðgjöf

Ný og notuð heimilistæki, tökum notuð
uppí ný. Kaupum einnig notuð/biluð.
Uppl. í s. 564 4555 & 694 4555. Búbót.
Vatnagörðum 14.

Garðsláttur, klippingar og önnur garðvinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

TIL SÖLU
Úði - Garðaúðun
Örugg þjónusta í 30 ár.
ÚÐI, Brandur Gíslason, skrúðgarðameistari. Sími 553 2999.
Vorum að taka upp nýjar vörur. Mikið
úrval og gott verð. Opið frá 10-18 virka
daga. ATH lokað á laugardögum í sumar. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554
5800.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.

Stífluþjónusta

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898 3995.

Túnþökusala

Massaranduba, Brasilískur harðviður
Rifflaður báðum megin, ýmsar
lengdir.
Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)
Sími 564-3636
3ja metra dokaplötur til sölu. Uppl. í s.
866 2724 & 860 3804.

Hellulagnir - Garðyrkja

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Pallaefni Utanhússklæðning

Verslun

Smart sett í mörgum litum. Verð frá
2490.-. Litla Búðin Akranesi, opið virka
daga 12-18. S. 431 1753 & Secret Mosfellsbæ, opið fimmtudaga 18-21 eða
eftir samkomulagi. S. 662 2597. Sendum í póstkröfu.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Húsaviðhald

Gefins

Pylsu/söluvagn óskast. Leitum að litlum
færanlegum pylsu/söluvagni í góðu
standi. Má vanta pylsupott og önnur
tæki. Upplýsingar í síma 591-3138

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Túnþökur.

3ja mánaða íslenskur border collie
hundur fæst gefins, hann er svartur og
hvítur og svakalega gæfur upplýsingar
eru í síma 867-4966

25% afsláttur af bikinum. Stjörnusól,
Fjarðargötu 17. S. 555 7272

Eitrun túnfífla, sláum gras, klippum/fellum tré, hreinsum beð,
þökuleggjum, og margt margt
fleira. Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

Stífluþjónustan ehf

Í fjármálum, alhliða fjármála- og rekstrarráðgjöf
Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála, samningar við lögmenn, lánadrottna og
innheimtumenn, aðstoð v/nauðungaruppboða ofl. Stofnun einkahlutafélaga, bókhaldsþjónusta og
skattskil. Geymið auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670
Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 Sími 517 1030 og 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Tölvur
Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skriftstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is
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Spádómar

Heimilistæki

Fyrir veiðimenn

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Til sölu Fagor þvottavél 800 snúninga á
15 þús. Uppl. í s. 892 2257.

Fatnaður

Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar
Hrein hamingja,
Weber.

Dýrahald

2 fyrir 1. Rafhl. í 2 úr, borgað fyrir 1. Úr
að ofan Laugav. 30 517 6777 www.uradofan.is.

www.sportvorugerdin.is

Opið til 17.
Greiðslukortaþjónusta.
Happdrætti
Krabbameinsfélagsins.

Dewalt meistaraverkfæti.
Sindri.
Slökkvitæki,
slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Pípulagnaviðgerðir sími
897 3656

Pípulagnaviðgerðir á öllu höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 897 3656.

Spái í spilin með ykkur. Tímapantanir í
s. 691 8504. 100 kr. mín. Hildur.

Þriggja rétta sumarmáltíð
á tilboðsverði út júní.
Hereford Steikhús.
Opið í dag í Hagkaup
Smáralind, Skeifu og
Garðabæ.
Hagkaup.

Kerrur.
Víkurvagnar

Skemmtanir

Opið 10 til 17.
Greiðslukortaþjónusta.
Happdrætti
Krabbameinsfélagsins.

CROFT léttbúr fyrir hunda. Pantanir
óskast sóttar. Dýrabær Hlíðasmára 9
Kóp. Op má-fös 13-18. Lau 11-15. Sími
553-3062.

NUTRO - 30 % afsláttur!

Heilsuvörur
Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Fjölskylduhátíð,
Bryggjudagar 16. til 19.
júní í Súðavík.
Siglingar, bæjar- og
sveitastjórakeppni,
Halli Reynis trúbador,
dorgveiðikeppni og margt
fleira.
Sjáumst í Súðavík.

Írskur Setter þarfnast nýs heimilis. Uppl.
ís . 659 1945.

Ýmislegt

Líkamsrækt
Yoga unnendur

Astanga Yoga ( kraftyoga) í Yogastöðinni Heilsubót Síðumúla 15. Guðmundur kennir. Astanga er kröftugt yoga.
Uppl. í s. 694 6103.

Takk fyrir.
Hamborgarabúlla_Tóma
sar.

Sjóstangaveiði og hvalaskoðun. Tilvalið
fyrir vinahópa eða vinnufélaga. Farið frá
Reykjavíkurhöfn. Duus Tours. S. 898
9511.

Fjölskylduhátíð.
Humarhátíð á Hornafirði
1 til 3 júlí.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Snyrting

Hestamennska

Rafvirkjun

Lokað í Sorpu Gufunesi á
morgun laugardag vegna
framkvæmda við vigt.
Sorpa
Opið til kl. 21.
Blómaval, Sigtúni.

Þokki frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

Langar þig í fallega gamla eldhúsinnréttingu “algert antik”? Þú tekur innréttinguna niður, borgar 20.000 og hún er
þín. S: 899-6756.

Alltaf Traffic,
Traffic Keflavík.

Faðir Fáfnir frá Fagranesi og móðir
Blökk frá Tungu.Tölt. 8,5 Brokk. 8,5
Stökk. 8,5 Vilji og Geðsl. 8,5 Fegurð í
reið 9,0 Kostir 8,03 Sköpul.7,91. Verð á
folatolli kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og
Jón Gísla s. 892 1270 og 861 4253

Slökkvitæki,
Reykskynjarar,
Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.
Weber,
ekki bara grill.
Rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Enn er hægt að að greiða
heimsenda
happdrættismiða á
netinu.
Krabbameinsfélagið.

SJÓVEIÐI. Allar vörur til sjóstangaveiða.
Einnig flotgallar og sjófatnaður. Handfæravörur á góðu verði. Rafbjörg, Vatnagörðum 14, sími 581 4470.

Ánar, ormar, maðkar. Sprækir og ódýrir
fyrir laxa og silunga. Sími 693 2825.
Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nánari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Hvar verður þú 1. til 3.
júlí?
Humarhátíð á Hornafirði.
"Ísland sækjum það
heim".

Hleðslurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Iðnaður

Verum bjartsýn
Hamborgarabúlla_Tóma
sar.

17. júníball með Vinum
vors og blóma
Valhöll Eskifirði.
Glóðarsteiktur hamborgari
Hamborgarabúlla_Tóma
sar.
Þráðlaus innbrota og
viðvörunarkerfi, gott verð.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.
Hleðslutæki.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Grilllaður kóngabakki
á Hereford Steikhús um
helgina.

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Thalasso therapy.

“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orkugefandi, vökvalosandi og grennandi.
Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310.
Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20.

Ferðaþjónusta

Segull frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

Faðir Stormur frá Stór-Hól og móðir
Orka frá Tungu. Tölt. 9.0 Brokk 8,5 stökk
9,0 Vilji og geðsl. 8,5 Fegurð í reið 8,5
kostir 8,06 sköpul. 7,93. Verð á folatolli
kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og Jón Gísla
s. 892 1270 og 861 4253

Húsgögn

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum
í Fréttablaðinu og á vísir.is
Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna
þína á einfaldan og ódýran hátt.
18-34 ára konur allt landið

25
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Langar stuttar hestaferðir við allra hæfi.
Kl akstur frá Rvk.www.steinsholt.is sími
4866069

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

HP sófasett 3+1+1, borðstofusett,
stofuskápar, skatthol, 3 borð. Selst
ódýrt vegna flutnings. Uppl. í síma 863
3022.

Gisting
Íslendinga afsláttur!

Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 5885588 / www.hotelvik.is

07:00

12:00

17:30
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Flugþjónn óskar eftir íbúð

frá 1. júlí á höfuðborgarsvæðinu, verður
að vera snyrtileg. Greiðslugeta 65 þús.
S. 552 1513 & 898 9349.

Geymsluhúsnæði
Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar
á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Unnið er á vöktum. Nú er rétti tíminn til að tryggja sér vinnu með
skóla eða aðra aukavinnu fyrir veturinn.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Bráðvantar íbúð í Hafnarfirði. Gott ef í
göngufæri við iðnskólann. Uppl. í síma
868 8338 eftir kl. 18.
2 stelpur utan af landi óska eftir 2ja-3ja
herb. íbúð á höfuðb. sv. sem fyrst. Helst
ódýrri. S. 867 1060 & 690 9941.
Herbergi eða íbúð óskast til leigu í 3
mánuði fyrir skiptinema á vegum Kennaraháskóla Íslands. Uppl. veitir Guðjón í
s. 899 2517 eða 563 3913.

Húsnæði til sölu
Borgarnes Borgarnes

Okkur vantar hresst og heiðarlegt fólk í
sal og í afgreiðslu. ÍS-MYND Borgarnesi.
Umsóknir sendist á is-mynd@simnet.is
eða 661 6968.

Hársnyrtisveinn óskast

Hársnyrtisveinn og nemi óskast. Upplýsingar í síma 567 2044 & 848 9816.

Lækjarbrekka

Veitingahúsið Lækjarbrekka getur bætt
við sig þjónanemum og starfsfólki í sal.
Uppl. á staðnum milli kl. 14-17 alla
daga eða í síma 551 4430.

Íbúðarhús til sölu úti á landi. Upplýsingar í síma 466 2128 á kvöldin.

Fasteignir
Húsnæði í verslunarkjarna til sölu með
pizzastað og austurlenskum veitingastað. Góð húsaleiga. Sími 698 2945.

Gisting

Húsnæði í boði
Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja herbergja í Reykjavík og 3ja herbergja í
Hafnarfirði. Sjá heimasíðu Átthaga ehf.
www.atthagar.is

Sumarbústaðir

Til leigu 4 herbergja íbúð í Álfheimum á
4 hæð Íbúðin er 90 fm Leiguverð
90.000,- pr mán auk raf+hita. Uppl veitir Baldvin í 898-1177
Til leigu 2 herbergja íbúð í Gyðufelli á 2
hæð. Íbúðin er ca. 70 fm Leiguverð
75.000,- pr mán auk raf+hita Uppl veitir Baldvin í 898-1177
Til sölu sérlega vandað og íburðarmikið
heilsárshús til flutnings, steyptar undirstöður fylgja. S. 895 0020.

Au-pair. Íslensk fjölskylda í Hollandi
óskar eftir au-pair frá lok júli. Uppl. í s.
0031243483530 eða hronn@chello.nl

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimilid.dk 0045-24609552

Snyrtifræðinemi og Snyrtifræðingur
óskast á snyrtistofuna Helenu fögru.
Uppl. í s. 561 3060 899 2232.

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, miðsvæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk

Óskum eftir að ráða bifreiðstjóra og
vélamenn með meirapróf og reynslu til
starfa á Vesturlandi. Mikil vinna. Uppl. í
síma 892 1525 & 898 0703.

Vantar starfskraft í afgreiðslu í blómabúð 11-19 virka daga í sumar. Uppl. í
síma 862 5505.

Hlið

á göngustíga, heimreiðar, vegi, girðingar, beitarhólf ofl. Mikið úrval, margar
gerðir og stærðir. Smíðað úr galvaniseruðu stáli. Öflugir burðarstaurar, einnig
staurar með læsingu, nokkrar gerðir.
Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Forstöðumaður & fjölsk. óska eftir 3ja-5
herb. íbúð í/við miðbæ R.vík. Með afnot af garði. Erum með smáhunda, vel
uppaldir. Barn í Austurb.sk. Langtímaleiga. Gr.g. 60-90 þús. Skilvísi. Guðjón s.
661 9660.

Óska eftir að taka á leigu herbergi á stór
Reykjavíkur svæðinu eða Vestmannaeyjum. Uppl. í s. 659 8442.

Viljum ráða klæðskera eða laghenta
saumakonu á verkstæði okkar hálfan
eða allan daginn frá 15. júlí. Upplýsingar á staðnum. Sævar Karl Bankastræti 7

Óskum eftir að ráða verkamenn til
starfa úti á landi. Uppl. í síma 892 1525
& 898 0703.

Húsnæði óskast

Geymsluhúsnæði óskast. Íbúðalánasjóður óskar eftir að taka á leigu
geymsluhúsnæði frá 15. ágúst, stærð
ca. 200 m2. Um langtímaleigu er að
ræða. Uppl. í síma 863 8303.

Læstar geymslur. Miðhraun 4. 210
Garðabær. S 555-3464. Nánar á
www.geymslur.is

Óskum eftir að ráða þjónustulipran
mann með góða þekkingu á bifreiðum
til sumarafsleysinga á smurstöð á Selfossi. Góður möguleiki á framtíðarstarfi.
Uppl. í s. 895 0020.

Atvinna í boði

Vantar starfsmann sem
fyrst
Stórglæsilegt sumarhús í Grímsnesi í
landi Miðengis rétt við Kerið. Neðri
hæð 60 fm, efri hæð 40 fm með fullri
lofthæð. Kalt vatn og rafmagn komið
inn. Heitt vatn væntanlegt. Húsið er fullbúið fyrir utan eldhúsinnréttingu. Verð
aðeins 12,5 millj. Uppl í síma 899 5504.
A.t.h opið hús laugard 14-17.

Rykjanesbær/Gröfumaður

Vanur gröfumaður óskast á nýja Hitachi
hjólagröfu. Meirapróf skilyrði. Mikil
vinna, góða laun fyrir réttan mann. Umsóknir sendist á smaar@frettabladid.is
merkt “reykjanesbær/gröfumaður”

Óskum eftir að ráða starfsmann í
fast starf í bakarí okkar á góðum
aldri.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í
síma 544 5566 & 897 0702.

Síðdegisræstingar

MIKIL SALA
VILTU LÁTA META ÞÍNA EIGN?

Vantar fólk til ræstinga, reynsla
æskileg en ekki skilyrði. Unnið
alla virka daga eftir kl. 16.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 5546088.

Vegna mikilla breytinga undanfarið á
fasteignamarkaði hafa flestar eignir
hækkað mikið í verði á skömmum tíma.
Ef þú ert að hugsa um að selja, hafðu
þá samband við mig og ég met eignina
Gunnar Valsson
GSM: 822-3702,

þína ásamt löggiltum fasteignasala.

Sími 520-9550

FRÍTT og skuldbindingalaust.

Tilkynningar

Garðúðun

NÆTURRÆSTINGAR
Viljum gjarnan ráða sem fyrst
manneskju í næturræstingar.
Unnið aðra hvora viku.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 5546088.

Maðkar, flugur, litlar lýs
læðast um á trjánum þínum
Úða garða, slæ lóðir, eyði fíflum.
Garðagleði/ Kristín Auður sími
866 9807

e-mail: gv@remax.is

Sumarstarf á bónstöð

Hringdu núna í síma 822 - 3702
Guðmundur Þórðarson
löggiltur fasteignasali

MJÓDD

Einkamál

Óskum að ráða röskan starfskraft á
bónstöð. Ekki yngri en 20 ára. Mikil
vinna framundan.
Nánari uppl. í síma 895 4644.

Hraunbær - Jarðhæð
Fullt starf og hlutastarf

2ja herbergja íbúð (64fm) á jarðhæð í
Hraunbænum. Góð fyrsta íbúð.
Stutt í þjónustu. Íbúðin þarfnast
endurnýjunar.
Verð 10,9 milljónir
Vinsamlegast hafið samband við
Einar í síma 848-3695.

10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækjendur verða að vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Bæði er leitast eftir starfsfólki í fullt
starf en einnig hlutastar. Nú er rétti
tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Karlmaður um sextugt óskar eftir kynnum við konu á líkum aldri. Svar merkt
“Félagi” sendist FBL smaar@frettabladid.is

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330.
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
Á virkum dögum:
101-13 Laugavegur
Snorrabraut
101-21 Blómvallagata
Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata
101-27 Eggertsgata
101-29 Fossagata
Hörpugata
Reykjavíkurv.
Skerplugata
Þjórsárgata
Þorragata
101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata
101-44 Bræðraborgarst.
Drafnarstígur
101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata
101-49 Aðalstræti
Lækjargata
Tryggvagata
104-34 Dragavegur
Kleppsvegur
Norðurbrún
105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð
107-02 Reynimelur
108-06 Grensásvegur
Heiðargerði
Hvammsgerði
109-28 Brekkusel
Dalsel
110-18 Birtingakvísl
Bleikjukvísl
Bröndukvísl
Stangarhylur
112-06 Hverafold
112-37 Bakkastaðir
Barðastaðir
113-02 Maríubaugur
113-09 Grænlandsleið
Jónsgeisli
170-02 Lambastaðabr.
Nesvegur
Tjarnarból
Tjarnarstígur
170-05 Fornaströnd
Látraströnd
Víkurströnd
200-26 Hvannhólmi
Starhólmi
Stórihjalli
Vallhólmi
200-58 Auðbrekka
200-59 Melaheiði
Tunguheiði
Álfhólsvegur
210-04 Kríunes
Súlunes
Þernunes
210-06 Marargrund
Sjávargrund
Ægisgrund
210-28 Garðatorg
Heiðarlundur
Hofslundur
Kirkjulundur
230-18 Eyjavellir
Freyjuvellir
Heimavellir
Norðurvellir
Óðinsvellir
240-04 Baðsvellir
Selsvellir
Ásvellir
240-05 Blómsturvellir
Efstahraun
Gerðavellir
Hólavellir
Höskuldarvellir
Iðavellir
Litluvellir
Sólvellir
240-07 Dalbraut
Hellubraut
Sunnubraut
Vesturbraut
Víkurbraut
240-09 Glæsivellir
Skipastígur
Árnastígur
800-01 Austurmýri
Fagramýri
Fossvegur
Kringlumýri
Langamýri
Sóltún
Árbakki
800-04 Engjavegur
Heiðarvegur
Kirkjuvegur
Lyngheiði
Sunnuvegur
800-19 Austurvegur
Fagurgerði
Grænuvellir
Hörðuvellir
810-02 Arnarheiði
Borgarheiði
Þelamörk
Um helgar:
101-14 Hverfisgata
101-16 Grettisgata
Vitastígur
101-21 Blómvallagata
Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata
101-22 Hávallagata
Túngata
101-27 Eggertsgata
101-34 Aðalstræti
Garðastræti
Grjótagata
Mjóstræti
Vesturgata

101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata
101-39 Bjarkargata
Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata
101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata
101-47 Laugavegur
104-02 Brúnavegur
Dyngjuvegur
Kleifarvegur
Kleppsvegur
Vesturbrún
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur
104-04 Laugarásvegur
104-07 Langholtsvegur
104-10 Kleppsvegur
104-12 Skipasund
104-14 Drekavogur
Hlunnavogur
Njörvasund
Sigluvogur
104-26 Dalbraut
Selvogsgrunn
Sporðagrunn
104-29 Kambsvegur
Ásvegur
104-31 Langholtsvegur
104-32 Kleppsvegur
104-34 Dragavegur
Kleppsvegur
Norðurbrún
105-04 Háteigsvegur
105-07 Flókagata
105-15 Stigahlíð
105-22 Drápuhlíð
105-24 Miðtún
Samtún
105-40 Hamrahlíð
S
tigahlíð
105-45 Mávahlíð
105-49 Hátún
Miðtún
107-04 Einimelur
Hofsvallagata
Melhagi
107-08 Tómasarhagi
107-10 Dunhagi
Fálkagata
Smyrilsvegur
Þrastargata
107-12 Fornhagi
Kvisthagi
Neshagi
107-14 Faxaskjól
Sörlaskjól
107-18 Eiðistorg
Skeljagrandi
Öldugrandi
107-28 Nesvegur
Sörlaskjól
108-30 Grundarland
Haðaland
Helluland
Hjallaland
110-02 Hlaðbær
Hábær
Vorsabær
Þykkvibær
110-03 Hraunbær
110-06 Brautarás
Hraunbær
Rofabær
110-15 Fiskakvísl
Laxakvísl
Reyðarkvísl
110-17 Urriðakvísl
Álakvísl
110-18 Birtingakvísl
Bleikjukvísl
Bröndukvísl
Stangarhylur
111-08 Austurberg
Jórufell
111-14 Gaukshólar
Hrafnhólar
Kríuhólar
111-15 Depluhólar
Erluhólar
Fýlshólar
Haukshólar
Vesturhólar
111-27 Austurberg
Háberg
112-09 Fannafold
112-26 Dofraborgir
Dvergaborgir
Goðaborgir
112-40 Naustabryggja
112-41 Fannafold
112-50 Logafold
Reykjafold
112-55 Básbryggja
170-02 Lambastaðabr.
Nesvegur
Tjarnarból
Tjarnarstígur
170-05 Fornaströnd
Látraströnd
Víkurströnd
170-06 Barðaströnd
Vesturströnd
190-01 Hafnargata
Hólagata
Mýrargata
Vogagerði
190-02 Aragerði
Heiðargerði
Kirkjugerði
Tjarnargata
Vogagerði
Ægisgata
190-03 Brekkugata
Fagridalur
Hofgerði
Hvammsdalur
Hvammsgata
Leirdalur
Suðurgata

200-06 Borgarholtsbr.
200-09 Skólagerði
200-10 Holtagerði
200-14 Huldubraut
Marbakkabraut
200-36 Skálaheiði
Álfaheiði
200-38 Gnípuheiði
Heiðarhjalli
Hólahjalli
200-40 Hlíðarhvammur
Hlíðarvegur
Vogatunga
200-41 Álfhólsvegur
200-47 Brekkuhvarf
Dimmuhvarf
Grundarhvarf
Melahvarf
200-56 Þinghólsbraut
200-57 Bakkabraut
Hafnarbraut
Vesturvör
200-59 Melaheiði
Tunguheiði
Álfhólsvegur
201-25 Skjólsalir
Straumsalir
Suðursalir
Sólarsalir
203-01 Ennishvarf
Álfahvarf
Álfkonuhvarf
203-02 Breiðahvarf
Fannahvarf
Fellahvarf
210-04 Kríunes
Súlunes
Þernunes
210-38 Krókamýri
Langamýri
210-39 Langamýri
210-40 Aratún
Faxatún
220-01 Flókagata
Herjólfsgata
Klettagata
Langeyrarvegur
Skerseyrarvegur
220-02 Krosseyrarvegur
Merkurgata
Vesturbraut
220-04 Austurgata
Hverfisgata
Mjósund
Mánastígur
Sunnuvegur
Tjarnarbraut
Álfaskeið
220-05 Austurgata
Gunnarssund
Hraunstígur
Hverfisgata
Urðarstígur
221-09 Einihlíð
Engjahlíð
Fagrahlíð
Fjóluhlíð
Furuhlíð
230-13 Hafnargata
Hringbraut
Suðurgata
230-15 Austurbraut
Faxabraut
Hringbraut
Hólabraut
Njarðargata
Sólvallagata
230-23 Heiðargarður
Hólmgarður
Miðgarður
Norðurgarður
Suðurgarður
240-02 Heiðarhraun
Hvassahraun
Leynisbraut
Staðarhraun
240-05 Blómsturvellir
Efstahraun
Gerðavellir
Hólavellir
Höskuldarvellir
Iðavellir
Litluvellir
Sólvellir
240-06 Arnarhraun
Borgarhraun
Leynisbraut
Leynisbrún
Staðarhraun
240-07 Dalbraut
Hellubraut
Sunnubraut
Vesturbraut
Víkurbraut
270-16 Klapparhlíð
800-01 Austurmýri
Fagramýri
Fossvegur
Kringlumýri
Langamýri
Sóltún
Árbakki
800-19 Austurvegur
Fagurgerði
Grænuvellir
Hörðuvellir
810-01 Kambahraun
810-03 Brattahlíð
Dynskógar
Klettahlíð
Laufskógar
810-08 Borgarhraun
Kjarrheiði
Lyngheiði
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Evrópsk skuldabréf lækka
Jafnvel er búist við að
Evrópski seðlabankinn
lækki ekki vexti á þessu
ári.
Evrópsk skuldabréf til tíu ára
lækkuðu í verði sjötta daginn í röð
vegna vangaveltna um að Evrópski seðlabankinn muni ekki
lækka vexti sína á þessu ári.
Lækkunarhrinan er sú lengsta í
fjóra mánuði.
Ávöxtunarkrafa á tíu ára þýskum skuldabréfum fór lægst í 3,11
prósent þann 10. júní en er nú
komin í 3,33 prósent. Skuldabréf
lækka þegar ávöxtunarkrafan
hækkar en þessu er þveröfugt
farið með hlutabréf.
Sérfræðingar segja efnahags-

EVRAN LÆKKAR ENN Nú fást 1,2 dalir
fyrir hverja evru. Þó lækkar Bandaríkjadalur
gagnvart öðrum gjaldmiðlum.

Evran lækkar
gagnvart dal
Evran hefur ekki staðið veikar
gagnvart Bandaríkjadali í tæpt ár.
Fást nú 1,2 dalir fyrir hverja evru.
Sérfræðingar kenna um pólitískri
óvissu í Evrópu og slæmu efnahagsástandi.
„Horfurnar eru slæmar í Evrópu,“ sagði Lee Ferridge, hagfræðingur hjá Radobank í
London: „Það ríkir gríðarleg
óvissa. Stjórnarskránni hefur
verið hafnað, seðlabankastjóri
íhugar að lækka vexti og atvinnuleysi er gríðarlegt“.
Jose Manuel Barroso, forseti
Evrópuráðsins, segir að stjórnarskrármálið geti gengið af sambandinu dauðu: „Þetta gæti orðið
varanleg krísa sem lamar sambandið til frambúðar“.
Bandaríkjadalur lækkaði gagnvart flestum öðrum gjaldmiðlum í
gær.
-jsk

FRAMLEIÐNI Framleiðni á Íslandi hefur
aukist síðustu ár.

Aukin
framlei›ni
Framleiðni á vinnustund á Íslandi
jókst um 5,1 prósent á síðasta ári,
samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands. Er þetta framleiðnivöxtur
langt umfram meðaltal síðustu
ára.
Framleiðni hefur þó hægt og
bítandi færst í aukana hér á landi.
Lengi vel var aukning minni en í
þeim hagkerfum sem við berum
okkur saman við en nú hefur orðið breyting á og íslenska hagkerfið færst upp fyrir meðaltalið.
Til samanburðar jókst framleiðni um 1,7 prósent á tímabilinu
1994 til 2003 í löndum Evrópusambandsins.
-jsk

FALLA Í VERÐI Evrópsk skuldabréf féllu í
verði sjötta daginn í röð þar sem margir
spámenn telja að Evrópski seðlabankinn
lækki ekki vexti á þessu ári.

horfur í Evrópusambandslöndununum vera heldur dökkar en langt
frá því að teljast alslæmar. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira
í Þýskalandi síðan seinna stríði
lauk og bæði framleiðendur og
neytendur eru almennt svartsýnir. Ítalska hagkerfið dróst saman
- eþa
á fyrsta ársfjórðungi.

Júsjenkó selur Úkraínu
Forseti Úkraínu fundar
með forsetum nágrannaþjóða og forsvarsmönnum stórfyrirtækja um
viðskiptaumhverfi í landinu.
Ríkisstjórn Úkraínu hefur
boðað forseta sex nágrannaþjóða
á sinn fund auk forystumanna
margra stórfyrirtækja á borð við
Microsoft og Shell. Er ætlunin að
ræða viðskiptaumhverfi í landinu
og hvað megi betur fara.
Ráðstefnan er á vegum alþjóðlegu viðskiptasamtakanna World
Economic Forum og mun standa í
tvo daga. Viktor Júsjenkó forseti
mun reyna að sannfæra forsvars-

menn stórfyrirtækja um að viðskiptaumhverfi í landinu hafi
breyst til hins betra.
Júsjenkó komst, eins og mörgum er í fersku minni, til valda í
kjölfar appelsínugulu byltingarinnar svokölluðu og hefur lofað
víðtækum endurbótum en spilling
var gríðarleg í valdatíð fyrrverandi forseta, Leoníd Kútsma:
„Appelsínugula byltingin er einstakt tækifæri fyrir okkur. Við
munum sýna umheiminum að
Úkraína er land tækifæranna,“
sagði Anatoly Kinakh aðstoðarforsætisráðherra.
Ætlunin er að ræða sérstaklega
um þungaiðnað, námugröft og
- jsk
landbúnað á fundinum.

VIKTOR JÚSJENKÓ, FORSETI ÚKRAÍNU
Reynir þessa dagana að sannfæra áhrifamikla menn um að viðskiptaumhverfi í
landinu hafi breyst til hins betra.
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
JÓN SIGURÐSSON (1811-1879)
fæddist þennan dag.

„Sá er mestur höfðingi sem mestu góðu
getur til leiðar komið en ekki hinn sem
tignarsætið hefir, nema hann sitji þar með
sæmd.“
- Jón Sigurðsson forseti. Óskabarn Íslands, sómi þess, sverð og
skjöldur.

timamot@frettabladid.is

Nurejev leitar hælis í Frakklandi
Aðaldansari rússneska Kirov-ballettsins, Rudolf Nurejev, braust laus
úr öryggisgæslu rússneska sendiráðsins á flugvelli í París þennan
dag árið 1961og bað um hæli í
Frakklandi. Hinn 23 ára dansari
hljóp í gegnum öryggishlið og
hrópaði, „ég vil vera frjáls“.
Talið er að tveir rússneskir öryggisverðir hafi komið á tal við Nurejev, sem var á leið til London á
þessum tíma ásamt Kirov-balletthópnum. Þeir eiga að hafa sagt
honum að hann ætti að fljúga
aftur heim til Rússlands í stað
þess að fylgja hópnum til Englands. Þegar þeir ætluðu að fylgja
honum að vélinni lagði Nurejev á
flótta.

Honum var þegar í stað veitt
bráðabirgðahæli og innan við viku
frá brotthlaupinu var hann kominn á samning í París. Hann sneri
aldrei aftur til Rússlands heldur
settist að á Vesturlöndum og varð
heimsfrægur. Hann er af mörgum
álitinn besti karlballettdansari tuttugustu aldarinnar.
Á áttunda áratugnum kom Nurejev fram í nokkrum kvikmyndum
og árið 1983 var hann ráðinn
stjórnandi Óperuballettsins í París.
Nurejev lést í janúar 1993 úr alnæmistengdum sjúkdómi. Að eigin ósk var hann grafinn í rússneska kirkjugarðinum í nágrenni
Parísar.

17. JÚNÍ 1961

1886 Afmælis Jóns Sigurðssonar
er minnst í fyrsta sinn.
1911 Háskóli Íslands er settur í
fyrsta sinn.
1918 Loftskeytastöðin á Melunum í Reykjavík er tekin í
notkun.
1940 Háskólabyggingin við
Suðurgötu í Reykjavík er
vígð.
1944 Stofnun íslenska lýðveldisins er formlega lýst yfir á
þingfundi á Lögbergi á
Þingvöllum.
1980 Ísbjarnarblús, fyrsta plata
Bubba, kemur út.
1994 Fimmtíu ára afmælis lýðveldisins er minnst á Þingvöllum.
2000 Þjóðhátíðarskjálftinn. Þetta
var sterkasti skjálfti hér á
landi í 88 ár.

TÍMAMÓT: 194 ÁR LIÐIN FRÁ FÆÐINGU JÓNS SIGURÐSSONAR FORSETA

80 ára
afmæli

Föstudaginn 17. júní verður

Lilja Stefánsdóttir
Grensásvegi 58 í Reykjavík, áttræð.
Af því tilefni taka hún og fjölskylda hennar á móti gestum
í Holtakránni Kirkjustétt 2-6 í Grafarholti milli
kl. 16.00 og 19.00 á afmælisdaginn.

Ástkær eiginkona, móðir, amma og langamma,

Arndís Egilson
lést á Heilsugæslustöð Vestmannaeyja 14. júní. Jarðarförin fer fram
þriðjudaginn 21. júní kl. 11.00 í Landakirkju í Vestmannaeyjum.
Fyrir hönd aðstandenda
Kjartan Bergsteinsson

Jón Sigurðsson
verður alltaf til taks
Jón Sigurðsson forseti fæddist á
þessum degi árið 1811 að Hrafnseyri við Arnarfjörð. Sögu Jóns
þekkja flestir, að minnsta kosti í
grófum dráttum, enda er hann
einn tignaðasti maður íslenskrar
sögu, „óskabarn Íslands, sómi
þess, sverð og skjöldur,“ eins og
stóð á silfursveigi sem Íslendingar í Höfn settu á kistu Jóns.
Guðjón Friðriksson sagnfræðingur ritaði ævisögu Jóns í
tveimur bindum og hefur öðrum
fremur reynt að bregða ljósi á
manneskjuna Jón, en ekki stjórnmálamanninn eða sjálfstæðishetjuna. „Jón Sigurðsson hefur
fyrst og fremst sögulega þýðingu
eins og staðan er í dag,“ segir
Guðjón. „Hann leiddi Íslendinga
inn í nútímann á 19. öld með því
að koma stjórnmálahugsun inn í
þá. Krafa hans um aukin rétt Íslendinga byggði ekki á því að um
ölmusu væri að ræða, heldur áttum við það inni. Þetta hleypti
meira sjálfstrausti í Íslendinga.“
Eftir að Jón dó var hann gerður að tákni sjálfstæðisbaráttunnar og hefur þannig líka öðlast tilfinningalegt gildi. „Það átti sérstaklega við í upphafi 20. aldar
og fram eftir henni, þegar Íslendingar voru að sækja í sig
veðrið í samfélagi þjóðanna. En
nú er Ísland orðið eitt ríkasta ríki
í heimi og alþjóðavætt og við

STYTTA JÓNS SIGURÐSSONAR Lengi
vel var viðkvæmt að ræða um Jón Sigurðsson sem manneskju, enda hefur nafn hans
öðlast nánast táknrænan blæ.

GUÐJÓN FRIÐRIKSSON
Hefur meiri áhuga á manninum á bak við
ímyndina og leggur áherslu á að Jón hafi
verið af holdi og blóði.

þurfum síður á þjóðfrelsistáknum að halda en áður. En Jón verður alltaf til taks ef á þarf að
halda,“ segir Guðjón og hlær.
Guðjón telur að eftir því sem
þörfin fyrir táknmyndina Jón
hefur dvínað hafi að sama skapi
vaxið áhugi á manneskjunni á
bak við ímyndina. Má því segja
að saga Jóns hafi gengið í endur-

nýjun lífdaga. „Lengi vel var
tabú að ræða um Jón sem manneskju, en á síðari árum hafa
menn verið forvitnir að skyggnast á bak við grímuna. Ég býst
við því að svo lengi sem fólk
hefur áhuga á sögu mun það hafa
áhuga á Jóni enda er hann sennilega stærsta nafn sögu okkar
síðari tíma.“

Sigurður Þröstur Hjaltason, Knarrarbergi 7, Þorlákshöfn, lést á líknardeildinni í Kópavogi mánudaginn 13. júní.

Jón Valdimar Tryggvason, Grænumýri
10, Akureyri, lést á heimili sínu þann 14.
júní.

Helgi Geirmundsson, Miðtúni 21, Ísafirði, andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði þriðjudaginn 14. júní.

Karen Petra J. Snædal frá Eiríksstöðum,
Miðvangi 22, Egilsstöðum, lést á Sjúkrahúsinu á Egilsstöðum þriðjudaginn 14.
júní.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma

Ólöf Pálsdóttir

ANDLÁT

áður að Norðurtúni 2, Keflavík,

Laufey Dagbjartsdóttir frá Bæ í Hrútafirði lést mánudaginn 6. júní. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey.

sem lést aðfaranótt 14. júní sl. verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju mánudaginn 20. júní kl. 13.30.
Gestur Ágúst Bjarnason
Páll Valur Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigríður Guðrún Birgisdóttir
Sigríður Harðardóttir

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi.

Ingvar Þorsteinn Þórðarson
sem bjó lengst af á Faxabraut 33 b. í Keflavík, lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði þriðjudaginn 14. júní. Jarðaförin
fer fram frá Keflavíkurkirkju mánudaginn 20. júní kl. 16.00.
Svanhvít Þorsteinsdóttir
Karl Einarsson.
Elínborg Þorsteinsdóttir
Sigurjón Skúlason
Valgerður Þorsteinsdóttir
Sæmundur Pétursson
Bára Þorsteinsdóttir
Þorsteinn Þorsteinsson
Guðlaug Þorsteinsdóttir
Lúðvík Finnsson
Jónína Þorsteinsdóttir
Peter W. Giedras
Haukur Þorsteinsson
Erla Þorsteinsdóttir
Jónas Þorsteinsson
Ásdís Júlíusdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

Edda Snorradóttir andaðist á Landspítalanum mánudaginn 13. júní.
Guðrún J. Möller, Dalbraut 14, Reykjavík, andaðist mánudaginn 13. júní.

Ingvar Þorsteinn Þórðarson sem bjó
lengst af á Faxabraut 33b í Keflavík, lést
á hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði þriðjudaginn 14 júní.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Þorbjörg Einarsdóttir
Hóli, Stöðvarfirði,

Valgerður Sigurjónsdóttir, Háholti 18,
Akranesi, andaðist á Sjúkrahúsi Akraness
þriðjudaginn 14. júní.

Tilkynningar um merkisatbur›i, stórafmæli, andlát og
jar›arfarir
í smáletursdálkinn hér a›
ofan má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is
e›a hringja í síma
550 5000.

lést laugardaginn 11. júní. Jarðarförin fer fram frá Stöðvarfjarðarkirkju mánudaginn 20. júní og hefst athöfnin klukkan 14.00.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á minningarsjóð Einars
Benediktssonar á Stöðvarfirði.
Nanna Ingólfsdóttir
Eysteinn Björnsson
Lára Björnsdóttir
Guðbjörg Ólöf Björnsdóttir
Björn Björnsson
Einar S. Björnsson
barnabörn og barnabarnabörn

Anna G. Njálsdóttir
Ingólfur Hjartarson
Lars- Göran Larsson
Lára G. Hansdóttir
Þorgerður Jónsdóttir
www.steinsmidjan.is
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Heyrst hefur ...
... að Fjölnismenn í körfunni hafi gefið frá
sér bakvörðinn Jeb Ivey og ætli sér að
taka stóran mann næsta vetur. Njarðvíkingar nýttu tækifærið og sömdu við
þennan snjalla leikstjórnanda, sem átti
svo stóran þátt í frábæru gengi Fjölnis á
sínu fyrsta ári í úrvalsdeild. Ivey nýtti
bæði víti og þriggja stiga skot best allra
síðasta vetur.

sport@frettabladid.is

GYLFI ÞÓR ORRASON: SVARAR GAGNRÝNI HJARTAR HJARTARSONAR EFTIR LEIK ÍA OG KEFLAVÍKUR

> Við furðum okkur á ...

Dómarar gera mistök eins og leikmenn

... karakterleysi Magnúsar Gylfasonar,
þjálfara KR, sem gaf Fréttablaðinu ekki
kost á viðtali eftir leik liðsins
í Grindavík. Magnús neitaði
viðtali þegar blaðamaður
Fréttablaðsins leitaði eftir
því eftir leik í gær og
það gerði einnig
Kristján
Finnbogason,
fyrirliði liðsins.

Hjörtur Hjartarson, framherji Skagamanna, gagnrýndi Gylfa Orrason knattspyrnudómara harðlega eftir leik sem
hann dæmdi gegn Keflvíkingum í fyrrakvöld og gaf í skyn að Gylfi væri ekki í
líkamlegu formi til þess að dæma leik í
Landsbankadeildinni. „Þessi ummæli
Hjartar koma mér nú nokkuð á óvart,
því ég hef alltaf talið hann prúðan pilt,“
sagði Gylfi undrandi.
Gylfi fékk slökustu einkunn
sem gefin hefur verið í sumar fyrir dómgæsluna í leik ÍA
og Keflavíkur. „Ég get alveg
viðurkennt að ég gerði mistök í leiknum, þegar Hjörtur sleppur í gegn. Þá hefði
ég átt að beita hagnaðarreglunni í stað þess að

grípa inn í leikinn vegna brots, enda
viðurkenndi ég það strax. Það er
nú einu sinni þannig að
dómarar gera mistök eins
og leikmenn. En Skagamenn gengu mjög langt í
mótmælum sínum í leiknum og ég tel mig
hafa sýnt þeim
mikið umburðarlyndi.“
Gylfi
sagð-

ist líka alveg geta hugsað sér að vera í
betra formi. „Menn vita af því að ég fór
í augnaðgerð í vor og gat ekki hreyft
mig í heilan mánuð. Það kom að sjálfsögðu niður á forminu, en ég hef staðist þær kröfur sem gerðar eru og tel
mig geta dæmt leiki í Landsbankadeildinni, annars myndi ég ekki gera það.“
Gunnlaugur Jónsson, fyrirliði Skagamanna, tók undir það með Hirti að
Gylfi hafi ekki virkað í góðu líkamlegu
formi. „Þetta var fyrsti leikur Gylfa eftir
svolítið hlé, og því kannski eðlilegt að
hann sé ekki í sínu besta formi. En mér
fannst það sjást á þessum leik að hann
var að dæma í fyrsta skipti í svolítið
langan tíma. Dómarar geta alveg dottið
úr formi eins og leikmenn.“

> Við veltum því fyrir okkur ...
... hvort það boði ógæfu að
klæðast landsliðsbúningnum á
Laugardalsvelli. Eyjamenn
fengu búninginn lánaðan í
gær og steinlágu 4–0 gegn
Þrótturum, sem
tvöfölduðu markafjölda
sinn frá því úr fyrstu
fimm umferðunum.

Markalaust jafntefli í Grindavík

LANDSBANKADEILDIN

Grindavík og KR skildu jöfn su›ur me› sjó í fjörugum markalausum leik ﬂar sem mörg fín færi litu dagsins ljós. KR-ingar hafa ekki skora› sjálfir mark í 319 mínútur og eru án sigurs í fjórum sí›ustu leikjum.

Grindavík

0-0
KR

Grindavík, áhorf: 1050

Garðar Örn Hinriksson(6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
6–16 (3–7)
Varin skot
Savic 7 – Kristján 1
Horn
6–6
Aukaspyrnur fengnar
12–22
Rangstöður
3–2

Markaþurrð stórliðs KR
hélt áfram í Grindavík í gær þegar
KR-ingar mættu varnarsinnuðu
liði heimamanna. Engu að síður
var leikurinn opinn og skemmtilegur en leikmenn voru einstakir
klaufar uppi við markið.
Grindvíkingar fögnuðu stiginu
en úrslitin eru enn eitt áfallið fyrir
KR og er óhætt að segja að það sé
orðið verulega heitt undir Magnúsi
Gylfasyni þjálfara enda liðið
hvorki að spila vel né hala inn stig.
Fyrri hálfleikur var mjög fjörugur. Gestirnir úr Vesturbænum
byrjuðu með pressu hátt upp völlinn sem Grindvíkingar réðu illa
við og þá sérstaklega Eyþór Atli
Einarsson og Mathias Jack, sem
virtust ekki vita í hvorn fótinn þeir
áttu að stíga á köflum. Færin létu
ekki á sér standa en KR-ingar voru
klaufar fyrir framan markið.
Mesta hættan kom frá Grindvíkingnum fyrrverandi Grétari
Ólafi Hjartarsyni, en honum voru
mislagðir fætur eins og áður í

FÓTBOLTI

SKORAR EKKI KR-ingurinn Grétar Hjartarson sést hér misnota eitt af góðum færum sínum gegn sínum gömlu félögum í Grindavík í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÍKURFRÉTTIR
Grétar á enn eftir að skora fyrir KR-liðið en þetta var fimmti deildarleikur hans fyrir félagið.

sumar. Grindvíkingar voru lítt
hættulegir fram á við en þeir
fengu úrvalsfæri í tvígang þökk sé
klaufaskap KR-varnarinnar en
þeir nýttu færin sín illa rétt eins og
gestirnir.
Síðari hálfleikur gaf þeim fyrri
lítið eftir. Fjölmörg færi litu dagsins ljós og flest þau fengu gestirnir en sem fyrr gekk lítið að koma
tuðrunni yfir línuna. Grindavík
átti nokkrar hættulegar rispur en
sóknarleikur liðsins var frekar tilviljanakenndur. KR réð algjörlega
ferðinni allt til enda á meðan
heimamenn virtust vera fullsáttir

með að fá eitt stig úr leiknum. Það
fengu þeir og var stiginu vel fagnað í leikslok enda í fyrsta skipti í
sumar sem Grindavík heldur
hreinu.
„Við erum sáttir enda gott að fá
stig gegn KR,“ sagði Sinisa Kekic,
varnarmaður Grindvíkinga. „Við
vörðumst vel, bæði lið fengu sín
færi og ég tel að úrslitin hafi verið
sanngjörn. Þetta er eitthvað til að
byggja á og við mætum fullir
sjálfstrausts í næsta leik.“
KR-ingar gáfu ekki færi á viðtali þegar eftir því var leitað.
henry@frettabladid.is

GRINDAVÍK 4-5–1 KR 4–3–3
Savic
Óðinn
Sinisa Kekic
Jack
Eyþór Atli
Eysteinn Húni
(83. Zeyer
Niestroj
Ahandour
(69. Óli Stefán
Óskar Örn
McShane
Magnús

7*
6
6
4
5
5
–)
5
3
5)
6
4
3

Kristján
Jökull
Gunnar E.
(68. Bjarki G.
Tryggvi
Gunnar K.
Bjarnólfur
Ágúst Þór
Garðar
Grétar
Rógvi
Sigmundur
(85. Arnar G.

6
6
5
6)
5
6
5
5
7
6
6
5
–)

*MAÐUR LEIKSINS

Framarar náðu jafntefli á Fylkisvelli í gær með marki í uppbótartíma:

Fram ná›i í stig á sí›ustu stundu
Fylkir

1-1

Fylkisvöllur, áhorf: 917

Fram
Ólafur Ragnarsson (7)

1–0 Björgólfur Takefusa (39.)
1–1 Ríkharður Daðason (90.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
6–9 (2–3)
Varin skot
Bjarni 1 – Gunnar 1
Horn
4–6
Aukaspyrnur fengnar
13–11
Rangstöður
4–3

Leikurinn í Árbænum
fór mjög rólega af stað og var
nánast ekkert í gangi fyrsta
halftima leiksins. Fylkismenn
áttu þó ágætis samspil sín á milli
og voru beittari til að byrja með.
Eftir að þeir komust yfir með
hörkuskoti Björgólfs Takefusa á
39. mínútu tóku þeir lífinu af
fullmikilli ró og spilamennska
liðsins í seinni hálfleik var ekki
upp á marga fiska. Þeir virtust
vera að bíða allan seinni hálfleikinn eftir því að leikurinn fjaraði
FÓTBOLTI

út en þegar þrjár mínútur voru
komnar yfir venjulegan leiktíma
var þeim refsað af Ríkharði
Daðasyni sem jafnaði fyrir Fram
af stuttu færi eftir að heimamönnum mistókst að hreinsa
boltann í burtu.
Frömurum hefur gengið
erfiðlega að skora í undanförnum leikjum og allt leit út fyrir
þriðja leikinn í röð þar sem þeim
tækist ekki að koma boltanum í
mark mótherjanna þegar Ríkharður skoraði. Hann átti einnig
hættulegasta færi Fram í fyrri
hálfleik þegar hann skaut í þverslána beint úr aukaspyrnu.
Þórhallur Dan Jóhannsson var
að finna sig vel á Fylkisvellinum
og átti góðan leik fyrir Framara.
Þá verður Víðir Leifsson að fá
sinn skammt af hrósi en leikur
þeirra bláklæddu breyttist mikið
eftir að hann kom inn á sem
varamaður.
„Fyrri hálfleikurinn hjá okkur
var ekki nægilega góður og við
vorum hræddir við að spila en í
hálfleik fengum við smá yfirhalningu og allt annað var að sjá

til okkar í seinni hálfleik. Við
sýndum baráttu og vilja og náðum að koma þeim út úr spilinu.
Þar að auki fáum við meira þor
og náum að setja pressu á þá.
Viljinn dugði svo til að við næðum þessu mikilvæga stigi,“ sagði
Ríkharður Daðason, fyrirliði
Fram, eftir leikinn en hann vonast til að vera kominn af stað.
„Ég held að ég hafi aldrei áður
spilað fimm leiki í röð án þess að
skora þannig að ég vona að þessu
-egm
sé lokið.“
FYLKIR 4–4–2

FRAM 4–3–3
Bjarni Þórður
6 Gunnar S.
Arnar
6 McLynn
Ragnar
7 Þórhallur Dan
Valur Fannar
6 Kristján
Gunnar Þór
6 Gunnar Þór
Helgi Valur
5 Ingvar Þór
Finnur
6 Matthiesen
(54. Eyjólfur
6) Ívar
Guðni Rúnar
7 (43. Viðar
Hrafnkell
5 Heiðar Geir
(60. Jón Björgvin 5) (54. Víðir
Björn Viðar
5 Ríkharður
(60. Kjartan Ágúst 6) Andri Fannar
Björgólfur
7 (69. Þorbjörn Atli

6
5
7*
6
6
6
6
5
6)
5
7)
6
6
5)

*MAÐUR LEIKSINS

KJAFTÆÐI Guðjón Þórðarson neitar sögusögnum um O´Callaghan. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Fréttir af liði Notts County:

Gu›jón neitar or›rómi
FÓTBOLTI Guðjón Þórðarson, knattspyrnustjóri
Notts
County,
þvertók í gær fyrir það að hann
væri að fá írska varnarmanninn
Brian O’Callaghan til liðs við félagið, en Guðjón fékk leikmanninn sem kunnugt er til liðs við sig
þegar hann var við stjórnartaumana hjá Keflavík á dögunum.
Heimasíða sem tengist Notts
County hafði daginn áður slegið
því föstu að Guðjón væri að landa
leikmanninum, sem lék einnig
undir stjórn hans hjá Barnsley á
sínum tíma, en Guðjón sagði í viðtali á heimasíðu félagsins í gær að
þessar getgátur væru „kjaftæði“.
„Við unnum saman hjá Barnsley og Keflavík, en það þýðir ekki
að hann sé á leið til Notts County,“
sagði Guðjón.
-BB
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ERFITT HJÁ EYJAMÖNNUM Þróttarar unnu flottan sigur á ÍBV í Laugardalnum í gær en

þetta var fyrsti sigur liðsins í Landsbankadeildinni í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skelfileg frammistaða Eyjamanna í Laugardalnum:

ﬁróttarar fóru illa me› ÍBV
4-0

Þróttur

ÍBV

Laugardalsv., áhorf: 472

Kristinn Jakobsson (6)

1–0 Kristinn Hafliðason (5.)
2–0 Henning Jónasson (24.)
3–0 Jens Sævarsson (44.)
4–0 Páll Einarsson, víti (80.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

11–6 (7–3)
Fjalar 3 – Birkir 3
5–3
10–11
6–3

Þróttarar fóru illa með
baráttulausa Eyjamenn í botnslagnum á Laugardalsvelli í gær.
Kristinn Hafliðason kom Þrótti
yfir með glæsilegu marki beint úr
aukaspyrnu eftir aðeins 5 mínútna
leik og mörkin voru orðin þrjú
þegar flautað var til hálfleiks.
Síðari hálfleikurinn var mjög
dapur og hvorugt lið var að skapa
sér hættuleg færi. Undir lokin
sóttu Þróttarar aftur í sig veðrið og
bættu við fjórða markinu eftir
darraðardans í vítateig Eyjamanna. Eyjamenn mættu með
rauðu varabúningana sína sem
þóttu of líkir Þróttarabúningnum
og fengu því lánaðar gamlar lands-

FÓTBOLTI

6
5
3
3
2
2
2
1
1
1

0
0
1
1
2
1
1
1
1
0

0 16–2
1 15–4
2 10–7
2 10–14
2
7–5
3
5–6
3
5–9
4 8–11
4 7–14
4 5–16

18
15
10
10
8
7
7
4
4
3

MARKAHÆSTIR:
Tryggvi Guðmundsson, FH
Guðmundur Steinarsson, Keflavík
Matthías Guðmundsson, Val
Allan Borgvardt, FH
Andri Fannar Ottósson, Fram
Baldur Aðalsteinsson, Val
Hrafnkell Helgason, Fylki
Hjörtur Hjartarson, ÍA
Páll Einarsson, Þrótti

7
5
4
3
3
3
3
3
3

2–1
0–3
2–1
0–2
0–2

STAÐA EFSTU LIÐA:
6
3
3
3
2
2

6
4
4
3
–)
5)
4
4
4
4
3
4
3
4)

*MAÐUR LEIKSINS

Óvænt bakslag er komið í
viðræður um félagaskipti Lee
Bowyer
frá
Newcastle
til
Birmingham City, en aðdáendur
Birmingham mótmæltu kröftulega fyrir framan höfuðstöðvar
félagsins þegar Bowyer kom til
þess að ganga frá persónulegum
málum hjá félaginu.
David Sullivan, eigandi félagsins, var vonsvikinn með uppákomuna. „Hæfileikar Bowyers eru
sjaldgæfir í enskum fótbolta og
hann myndi svo sannarlega
styrkja liðið okkar ef hann kæmi
hingað. En mér finnst það því
miður ekki líklegt eftir þessi mótmæli.“
Lee Bowyer var ekki sáttur við
mótmælin. „Ég var tilbúinn að
koma hingað, en ég þarf að endurskoða afstöðu mína. Ég vil ekki
fara til félags þar sem ég er ekki
-mh
velkominn.“

JÚNÍ

VÍKINGUR Ó.–HAUKAR
KS–Breiðablik
ÞÓR AK.–VÖLSUNGUR
Víkingur–KA
HK–FJÖLNIR

6
6
5
6
6
5

Birkir
Adolf
Páll Hjarðar
Andri
(46. Robinson
(63. Steingrímur
Bjarni Geir
Heimir Snær
Jeffs
Atli
Platt
Pétur Óskar
Magnús Már
(46. Pétur R.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

1. deild karla:

BREIÐABLIK
VÍKINGUR
KA
ÞÓR AK.
HAUKAR
VÍKINGUR Ó.

6
6
7
–)
7
6
6
6
6
7)
7
6
–)
6

FÓTBOLTI
0–0
1–1
4–0

STAÐAN:
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Fjalar
Eysteinn
Jens
(81. Erlingur Þór
Ólafur
Freyr
Páll
Halldór
Kristinn H.
(37. Þórarinn
Daníel
Henning
(77. Sævar
Maruniak

Vilja hann ekki

Landsbankadeild karla:

FH
VALUR
FYLKIR
KEFLAVÍK
FRAM
KR
ÍA
ÞRÓTTUR
GRINDAVÍK
ÍBV

ÞRÓTTUR 3–5–2 ÍBV 4–3–3

Komu Bowyer mótmælt:

LEIKIR GÆRDAGSINS

GRINDAVÍK–KR
Fylkir–Fram
ÞRÓTTUR–ÍBV

liðstreyjur sem reyndust þeim
ekki vel því liðið átti skelfilegan
dag. ÍBV sýndi reyndar smá lífsmark undir lokin en það kom allt of
seint og liðið situr í botnsætinu
þegar þriðjungur af mótinu er búinn.
„Mínir menn börðust vel í þessum og unnu vel fyrir þessum góða
sigri. Við höfum byrjað þetta mót
illa þótt við höfum verið að spila
ágætlega. Eftir nokkur töp í röð
missa menn sjálfstraustið og þá
getur verið erfitt að ná sér upp úr
því. Við spiluðum vel í dag og vonandi verður framhald á því,“ sagði
Ásgeir Elíasson eftir fyrsta sigurleik Þróttara í Landsbankadeild–þaþ
inni í sumar.

0
2
1
1
1
1

0 13–2
1 15–4
1 12–4
2 10–13
3
9–9
2 3–11

18
11
10
10
7
7

Álfubikarinn í fótbolta:
JAPAN–MEXÍKÓ
1–2
1–0 Yangaisawa (12.), 1–1 Zinha (39.),
1–2 Fonseca (64.).
BRASILÍA–GRIKKLAND
3–0
1–0 Adriano (41.), 2–0 Robinho (46.),
3–0 Juninho (81.).

14 15

16

17 18 19 20

Föstudagur
■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn. Endursýnt
þrisvar sinnum til 9.00 og svo aftur
klukkan 15.45.

 14.05 Álfukeppnin á Sýn.
 16.50 Fótboltakvöld á RÚV.
 17.00 Gillette-sportpakkinn á Sýn.
 17.30 Motorworld á Sýn.
 18.00 NBA úrslitakeppnin á Sýn.
 20.00 US Open 2005 á Sýn.
 23.45 World Poker Tour 2 á Sýn.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Árátta og vantrú

MYND: HELGI SIGURÐSSON

FREYR GÍGJA GUNNARSSON STINGUR Á KÝLI REYKLEYSIS SÍNS.

Þar sem ég er nýhættur að reykja
hef ég áskilið mér
margvísleg réttindi.
Æsi mig upp af
minnsta tilefni og
þegar ég er beðinn
um að róa mig segi
ég þetta vera eftirköst níkótínleysis. Gengst reyndar
upp í því að notfæra mér þetta brothætta ástand. Læt alla vita að ef
þeir reyni að angra mig dragi ég
upp retturnar. Þessar hótanir hafa
gengið misvel í mannskapinn.
Sumir segja mér bara að passa mig
á að ég verði ekki „feitabollan á
Fréttablaðinu“ en við sem hættum
að reykja getum víst fitnað smá...
Ég hef þó litlar áhyggjur af

líkamsburðum mínum. Áhyggjuefni
mitt núna er að sú árátta sem ég
hafði er orðin helmingi verri og það
sem eitt sinn angraði mig pínulítið
er orðið hrikalega pirrandi.
Vinur minn segir að ég sé með
áráttu fyrir að skipuleggja. Fyrir
reykleysið var ég mjög oft að skipuleggja eitthvað en í reykleysinu
hefur þetta magnast um helming.
Eirðarleysi er versti óvinur minn
um þessar mundir. Hringi stundum
snemma á morgnana til vina minna
og spyr þá hvort við eigum ekki að
grilla úti á svölum eða fara í bíó. Ef
eitthvað bregst fá bækur að fjúka,
diskar brotna og stríðsöskur ómar
um Laugaveginn.
Vantrú fór áður fyrr í taugarnar
á mér en er núna orðin hrikalega

pirrandi. Setningar eins og „það
getur ekki verið“, eða „Nei, nei,
hvað heldurðu að...“ geta gert mig
brjálaðan. Ég sé ekki hvers vegna
ég ætti að ljúga upp í opið geðið á
einhverjum? Ef ég segist hafa heyrt
þetta eða séð hitt þá hef ég gert það.
Ef einhver bregst við með orðunum
„það getur ekki verið“, þá bilast ég.
Af hverju getur það ekki verið ef ég
var að segja það?!
Sem betur fer er þetta byrjað að
hjaðna. Ég reyni að slaka á skipulagningaráráttunni með því að loka
augunum og draga djúpt andann.
Þegar einhver tekur mig ekki trúanlegan tel ég upp á tíu. Ég veit sem er
að ekkert kemur í veg fyrir að ég
skipulegg eitthvað eða einhver
haldi að ég sé að ljúga.

■ PONDUS
10, 9, 8,
7, 6...

Eftir Frode Överli

„Houston, we have
a probblem!“

5, 4...
obbobbobb

■ GELGJAN
NEI! Ég vissi að ég þyrfti að
borga fyrir það sem ég keypti
...en ég vissi ekki að
ég þyrfti að gera
það svona fljótt!

Settu pokann
aftur á, gerðu
það!

Hí hí hí!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Við getum skilað flestu
sem þú keyptir, Palli en þú
skuldar samt 30 þúsund
krónur.

Hvað viltu gera?
Ég hef víst
tvo valkosti...

...fara í felur neðanjarðar eða eyðileggja sumarfríið með því að vinna...
Hugsaðu þig
vel um.

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

Stærsta mynd ársins er
á leiðinni og eina leiðin
til að sjá hana á undan
öllum öðrum er að vera
með stillt á FM957.
Innrásin er að hefjast...

■ KJÖLTURAKKAR

Sælkerabúð
Fífíjar

Eftir Patrick McDonnell

Hvernig er að
vera hundur
frægs kokks?

Hún heldur
að ég sé
naggrís.

Ussss

■ BARNALÁN

Þriðjudagur

Eftir Kirkman/Scott

Miðvikudagur

Enn þá í púpunni...
Enn þá í
púpunni!

SUMARIÐ ER TÍMINN

Fimmtudagur
Enn þá í
púpunni!!!

Föstudagur
Enn þá í
púpunni?

Ekki
mikið
lengur!
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Hugguleg kammerleikverk
[ LEIKLIST]
UMFJÖLLUN

Listahátíðin Bjartir dagar er mikill menningarauki fyrir alla.
Hafnarfjörður bókstaflega iðar af
lífi. Víkingaþorp óðum að taka á
sig mynd allt í kringum Fjörukrána, myndlistarmenn ganga um
og dreifa kynningarbæklingum
um sýningar sínar, tónlistarviðburðir um allan bæ og þjóðhátíðardagurinn skammt undan.
Hafnarfjarðarleikhúsið er mitt í
öllu þegar búið að sýna nýtt íslenskt leikverk og bætir nú um
betur og sýnir okkur tvo stutta
einþáttunga eftir Sigurbjörgu
Þrastardóttur. Hún hefur þegar
haslað sér völl sem ljóðskáld og
skáldsagnahöfundur en hér tekst
hún á við hið knappa form einþáttungsins og sökum þess hve stuttir
þeir eru hvor um sig hefur leikstjórinn ákveðið að hafa þann
háttinn á að leika þá með hléi á
milli til að gera meira úr viðburðinum. Ekki er þarft að hafa langt
mál um stutta einþáttunga enda
eru þeir báðir skemmtilega skrifaðir. Ég hef áður lýst ánægju
minni með knappt leikhúsform og
nú bíð ég bara eftir einþáttungahátíð þar sem margir höfundar fá
að spreyta sig á að skrifa ofan í
valin
leikhóp
svona
stutt
,,kammerverk“, því eins og höfundur sagði sjálf í viðtali á dögunum þá hefur verið ríkjandi tilhneiging í íslensku leikhúsi að
færa upp langar sýningar og
styttri sýningum verið fremur lítill gaumur gefinn. Hér hefur verið gerð bragarbót á og fyrir mitt
leyti þá átti ég afskaplega
skemmtilega stund í Hafnarfjarðarleikhúsinu þetta kvöld í félagsskap 11 ára dóttur minnar. Hún
viðurkenndi þó fyrir mér að hún
skildi ekki alltaf alveg allt en ég
útskýrði fyrir henni að það væri
ekki endilega alltaf nauðsynlegt
að skilja alla skapaða hluti heldur
leyfa sér að hlusta, upplifa og
njóta, því skilningurinn kemur
seinna. Mér þóttu þættirnir báðir
ágætlega skrifaðir og efnistök
leikstjóra og leikara einhvern
veginn svo rétt. Sigurbjörg skrifar fallegan og ljóðrænan texta en
best fannst mér henni takast upp
þegar samtölin byggðu á einni og
einni línu. Minnti mig á stundum á
orðasmíð í leikritum Jökuls Jakobssonar þegar ein persónan talar
í austur en hin í vestur eða samtalið fer í eina átt en hugsunin í
aðra. Einkum var ísbjarnarþátturinn vel smíðaður af því þar toguðust á hlutbundinn og óhlutbundinn
veruleiki sem virkar alltaf svo
skemmtilega í leikhúsi og gefur
leikurunum jafnframt kost á að
leika sér með fínni blæbrigði og
ekki síst þagnir. Jón Páll Eyjólfs-

HREINDÝR OG ÍSBJÖRN ÓSKAST

Tveir einþáttungar eftir Sigurbjörgu Þrastardóttur voru frumsýndir Í Hafnarfjarðarleikhúsinu á miðvikudaginn. ,,Umfjöllunarefni einþáttunganna er í grófum dráttum
hvað það er sem skilur menn frá skepnum. Fyrir okkur eru dýrin oft tákn um
ákveðna eiginleika, til dæmis sjón arnarins
eða styrk og heimsku nautsins, okkur
finnst allt svo einfalt við dýrin, menn álíta
sig ekki svona einfalda,“ segir Sigurbjörg
um einþáttungana.
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HAFNARFJARÐARLEIKHÚSIÐ SÝNIR TVO
EINÞÁTTUNGA EFTIR SIGURBJÖRGU
ÞRASTARDÓTTUR / HREINDÝR OG ÍSBJÖRN ÓSKAST. / LEIKSTJÓRI: HILMAR
JÓNSSON / LEIKARAR: ERLING JÓHANNESSON, JÓN PÁLL EYJÓLFSSON OG ELMA
LÍSA GUNNARSDÓTTIR / HLJÓÐMYND:
JÓN PÁLL EYJÓLFSSON / DANS: ELMA
LÍSA GUNNARSDÓTTIR/ LÝSING: GARÐAR
BORGÞÓRSSON.
Niðurstaða: Mér þóttu þættirnir báðir ágætlega skrifaðir og efnistök leikstjóra og leikara
einhvern veginn svo rétt. Sigurbjörg skrifar
fallegan og ljóðrænan texta en best fannst mér
henni takast upp þegar samtölin byggðu á
einni og einni línu. Minnti mig á stundum á
orðasmíð í leikritum Jökuls Jakobssonar þegar
ein persónan talar í austur en hin í vestur eða
samtalið fer í eina átt en hugsunin í aðra.

son vann mjög skemmtilega úr
hlutverkum sínum. Hann hefur
tjáningarríka ásjónu á sviði og agaðar líkamshreyfingar sem hann
nýtir afskaplega vel. Hvorki of né
van – allt svona mátulegt. Sömu
sögu má raunar segja um Erling
Jóhannesson en hann var minna
áberandi í seinni þættinum. Hann
var skemmtilega einfeldningslegur og tókst að gæða persónuna
lífi. Elma Lísa var traust að vanda
og brast í dans eins og ekkert
væri eðlilegra. Ég fékk það á tilfinninguna að leikararnir hefðu
ekki æft verkið mjög lengi sem ég
tel vera kost í þessu tilfelli svona
til að fyrirbyggja misskilning.
Með því að hafa æfingatímann
stuttan þá fá leikararnir ekki tíma
til að hugsa of mikið heldur verða
bara að skutla sér út í djúpu laugina og þá verður til skapandi orka
sem erfitt er að henda nákvæmar
reiður á en er svo gefandi fyrir
hið gagnvirka samband leikara og
áhorfenda. Meira svona, takk.
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Valgeir Skagfjörð
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Ævintýrið um litla ljóta andarungann endurtekur sig sí og æ.
Það voru hins vegar ekki margir
sem töldu Jack Osbourne, son
Ozzy Osbourne, eiga sér viðreisnar von því hingað til hefur hann
alls ekki þótt myndarlegur drengur. Hann hefur verið með reitt og
óstýrlátt hár, mjög slæma húð og
illa til fara ásamt því að vera of
þungur og með frekar ljót gler-

augu. Þess vegna brá mörgum
þegar hann mætti á verðlaunaafhendinguna Glamour Awards 2005
þar sem hann var eins og nýr maður. Jack var í glæsilegum jakkafötum með vel snyrt hár og greinilega búinn að fjárfesta í linsum.
Það sem helst vakti þó athygli var
að hann hefur lést um allmörg kíló
og var mál manna að Jack væri
bara orðinn ansi sætur. ■

/YPUNIYV[

Jack Osbourne
er or›inn svanur
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Landsins mesta rval af leikfngum!
j
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EKKI MISSA AF…

Kvennatónleikar Camerarctica

!

Í fyrsta skipti er samfelld dagskrá á 17.
júní hátíðahöldum í miðbæ Reykjavíkur
og er dagskráin sérlega fjölbreytt þetta
árið og ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Tímasetta dagskrá
hátíðahaldanna má finna á slóðinni
www.17juni.is

menning@frettabladid.is

„Við erum með verk á efnisskránni eftir flestar þær íslensku konur sem skrifa tónlist í dag.
Fyrst töldum við okkur þurfa að leita í smiðju
annarra kventónskálda á Norðurlöndunum en
svo áttuðum við okkur á því að við vorum með
nægilega mörg verk eftir íslensk kventónskáld,“ segir Hallfríður Ólafsdóttir flautuleikari um tónleikana sem kammerhópurinn
Camerarctica heldur í Norræna húsinu á
sunnudaginn klukkan 17.00 í tilefni af því að
90 ár eru liðin síðan íslenskar konur fengu
kosningarétt. Á efnisskránni eru eingöngu
tónverk eftir konur. Leikin verða verk eftir
Önnu S. Þorvaldsdóttur, Báru Grímsdóttur,
Elínu Gunnlaugsdóttur, Hildigunni Rúnarsdóttur, Jórunni Viðar, Karólínu Eiríksdóttur
og Mist Þorkelsdóttur.
„Stærsta verkið sem við erum með er eftir
Elínu Gunnlaugsdóttur og er samið við ljóð
Matthíasar Jóhannessens, Sálmar á Atómöld.
Okkur finnst tónskáldið ná að dýpka textann

... fjölbreyttri Þjóðhátíðardagskrá sem hefst á Austurvelli
klukkan 10.40 í dag.
NORRÆN TÓNLIST Kammerhópurinn Camerarctica
heldur tvenna tónleika í Norræna húsinu um helgina.

og gera hann myndrænan við söng Mörtu
Halldórsdóttur,“ segir flautuleikarinn.
Camerarctica verður einnig með sérstaka
Sólstöðutónleika í Norræna húsinu á laugardaginn klukkan 22 þar sem leikin verða verk
eftir J.P.E. Hartmann, Tor Brevik, Joachim
Andersen, Hans Abrahamsen, Lars Erik Larsson, Þorkel Sigurbjörnsson, Johan Svendsen
og Jón Leifs.

...kraftakeppni við Ráðhús
Reykjavíkur klukkan 14 þar sem
dregnir verða trukkar á 20 ára afmælismóti keppninnar Sterkasti
maður Íslands.
...tónleikunum á Arnarhóli í
dag klukkan 18 þar sem fram
koma nokkrar af bestu hljómsveitum landsins.

Hornby á bókmenntahátíð

Labbi í Mánum og
hljómsveitin

KARMA
í kvöld
Hollenska reaggae hljómsveitin

FIVE-4-VIBES
DANSLEIKIR

á Víkingahátíðinni um helgina
fimmtudag - föstudag - laugardag - sunnudag

...auk þess

Rammíslenska hljómsveitin

VÍKINGASVEITIN

FJÖRUKRÁIN
Sími 565-1213 - www.fjorukrain.is

Bókmenntahátiðin í Reykjavík
var haldin í fyrsta sinn árið 1985
og á því 20 ára í afmæli í ár. Dagana 11.-17. september fer hátíðin
fram í sjöunda sinn.
Á blaðamannafundi í Norræna
húsinu í gær voru kynntir þeir 20
erlendu höfundar sem koma á hátíðina í ár.
Meðal þeirra höfunda sem
koma á bókmenntahátiðina má
nefna Margaret Atwood, DBC
Pierre sem hlaut Booker-verðlaunin árið 2003 fyrir bókina
Vernon God Little sem þýdd hefur
verið á íslensku, og Nick Hornby
sem er bíógestum að góðu kunnur,
því gerðar hafa verið myndir eftir
bókum hans About a Boy, Fever
Pitch og High Fidelity. Einnig ber
að geta Erik-Emmanuel Schmitt
en verk hans Gesturinn og Abel
Snorko býr einn hafa verið sýnd í
leikhúsum hér á landi og hlotið
mikið lof og handhafa Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs þá Kari Hotakainen og Lars
Saabye Christensen.
„Okkar hugsun var sú að fá
höfunda sem víðast að úr heiminum og búa til þessa blöndu af
þekktum og minna þekktum
höfundum, því við viljum einnig
kynna Íslendinga fyrir nýjum
höfundum. Við vildum fá hingað
höfunda frá átakasvæðum og sem
dæmi um það þá kemur hingað
kvenrithöfundur frá Líbanon,
Hanan al-Shaykh, sem skrifar á
feminískum nótum og hefur verið
gagnrýnd í heimalandi sínu vegna
skrifa sinna um arabaheiminn.
Staða kvenna í Arabaheiminum er
svo sannarlega eitthvað sem fólk
hefur áhuga á að fræðast um. Svo
kemur hingað Kúrdi, Mehmed

BÓKMENNTAHÁTIÐ Í REYKJAVÍK 2005 Kynningarfundur var haldinn í gær þar sem
kynntir voru þeir erlendu höfundar sem koma hingað á bókmenntahátið í haust.

ERLENDIR HÖFUNDAR Á HÁTÍÐINNI:
Margaret Atwood
Thomas Brussig
Javier Cercas
Lars Saabye Christenen
Karen Duve
Graeme Gibson
Nick Hornby
Kari Hotakainen
Siri Hustvedt
Roy Jacobsen
James Meek
Alvaro Mutis
Hanne-Vibeke Holst
Andrej Kurkov
DBC Pierre
Erik-Emmanuel Schmidt
Hanan al-Shaykh
Antonio Tabucchi
Mehmed Uzun
Karin Wahlberg

Uzun, sem setið hefur í fangelsi í
Tyrkalandi vegna starfa sinna í
þágu kúrdískrar menningar,“
segir Halldór Guðmundsson, rithöfundur og bókmenntafræðingur, sem á sæti í nefnd bókmenntahátiðarinnar. „Miðað við þá gríðarlegu aðsókn sem við fengum í
fyrra vonum við að að allir muni
finna eitthvað við sitt hæfi í
prógramminu,“ segir Halldór.
Skipulag hátiðarinnar verður
með líku sniði og áður. Í Norræna
húsinu á daginn verða eins konar
pallborðsumræður þar sem rithöfundarnir munu ræða verk sín
og svara fyrirspurnum áheyrenda
og á kvöldin verða upplestrar í
Iðnó þar sem höfundarnir munu
lesa upp á móðurmáli sínu og
verður íslenskri þýðingu á textanum varpað á skjá svo áheyrendur
geti fylgst með upplestrinum. ■

Dagskrá 17. júní
REYKJAVÍK
Engin skil verða á milli síðdegisog kvölddagskrár á 17. júní hátíðahöldunum í Reykjavík. Boðið
verður upp á tólf tíma samfellda
dagskrá.
Dagskráin fyrir hádegi hefst í
kirkjugarðinum við Suðurgötu
klukkan 10 þar sem lagður verður
blómsveigur að leiði Jóns Sigurðssonar og með hátíðardagskrá á
Austurvelli. Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra og Anna Kristinsdóttir, formaður þjóðhátíðarnefndar, flytja ávörp. Ávarp fjallkonunnar er að þessu sinni ljóð
eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur.
Að athöfninni lokinni fer fram
guðsþjónusta í Dómkirkjunni.
Eftir hádegi verða skrúðgöngur frá Hlemmi og Hagatorgi.
Aðalsviðið verður á Arnarhóli
og hefst dagskráin þar klukkan
14.00 með barna- og fjölskyldudagskrá sem stendur til klukkan 18.00.
Meðal annars verða flutt atriði úr
söngleikjunum Annie og Múlan
Rús og barnaleikritunum Klaufar
og kóngsdætur og Kalli á þakinu.
Á tónleikunum milli 18.00 og
22.00 spila hljómsveitir eins og
Stuðmenn, Mínus, Hjálmar, Papar
og Írafár.
Í Hljómskálagarði og á Ingólfstorgi verða leiktæki og fjölmarg-

ar uppákomur við allra hæfi
verða víðs vegar um miðbæinn.
Vill Þjóðhátíðarnefnd í Reykjavík
hvetja fjölskyldur til að skemmta
sér saman á 17. júní.
KÓPAVOGUR
Kópavogsbær er 50 ára og eru hátíðahöldin á 17. júní hluti af veglegri afmælisdagskrá bæjarins.
Bæjarbúar verða vaktir um
morguninn með hressandi blæstri
akandi brasssveita. 17. júní hlaup
verður fyrir börn á Kópavogsvellinum klukkan 10. Hátíðarguðsþjónusta verður í Kópavogskirkju klukkan 13. Skrúðganga
fer frá Menntaskólanum í Kópavogi klukkan 13.30 og lýkur á
Rútstúni þar sem við tekur hátíðardagskrá. Gunnar Birgisson,
nýkjörinn bæjarstjóri, flytur
ávarp og fjallkonan flytur frumsamið ljóð um Kópavog, skemmtikraftar troða upp auk margra
annarra dagskrárliða.
Milli klukkan 21 og 23.30 verða
útitónleikar á Rútstúni þar Írafár,
Papar og Stuðmenn halda uppi
stuðinu.
HAFNARFJÖRÐUR
Dagskráin í Hafnarfirði hefst með
því að fánar verða dregnir að húni
og hylltir. Helgistund verður í

Hellisgerði klukkan 13.45 og að
henni lokinni verður skrúðganga
frá Hellisgötu að Víðistaðatúni þar
sem fer fram fjölskylduskemmtun
sem hefst klukkan 15.00. Á
skemmtuninni flytur Gunnar
Svavarsson, forseti bæjarstjórnar,
ávarp og fjallkonan flytur þjóðhátíðarljóð auk þess sem Selma,
Bergþór Pálsson og Kalli á þakinu
skemmta áhorfendum.
Klukkan 20 fer fram fjölskylduskemmtun í Hafnarborg.
AKUREYRI
Dagskráin í Hafnarfirði hefst
klukkan 9 með því að Blómabíllinn keyrir um götur bæjarins til
klukkan 11. Klukkan 13.50 verður
skrúðganga frá Klöppunum,
klukkan 14.10 hefst Hátíðardagskrá á Ráðhústorgi og klukkan
15.30 hefst opin dagskrá á sviðnu
á torginu þar sem allt getur gerst.
Auk þess verða fjölmargar fleiri
uppákomur og skemmtiatriði víðs
vegar um bæinn.
Klukkan 20 hefst svo mikil
tónlistarhátíð á Ráðhústorginu og
mun hátíðahald á Akureyri halda
áfram inn í sumarnóttina með
kvöldvöku, ljóðaupplestri og
síkisdansi og lýkur herlegheitunum ekki fyrr en um klukkan tvö
að nóttu til.
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Föstudagur
■ ■ OPNANIR
 18.00 Opnun grafíksýningar Sveinbjargar Hallgrímsdóttur í gallerí
Klausttri að Skriðuklaustri í Fljótsdal.

■ ■ 17. JÚNÍ
 10.00 Þjóðhátíðarhald hefst í
Reykjavík með því að blómsveigur
verður lagður á leiði Jóns Sigurðssonar í kirkjugarðinum við Suðurgötu.

 10.40 Þjóðhátíðardagskrá á Austurvelli í Reykjavík. Forseti Íslands
Ólafur Ragnar Grímsson leggur
blómsveig að minnisvarða Jóns Sigurðssonar. Ávarp Halldórs Ásgrímsson forsætisráðherra.

 11.20 Guðsþjónusta í Dómkirkjunni. Séra Helga Soffía Konráðsdóttir
predikar.

 13.00 Tónleikar hefjast á Austurvelli og standa til 18.00. Fram koma
ýmsar hljómsveitir.

 13.40 Skrúðganga frá Hlemmi niður Laugaveg að Ingólfstorgi

 14.00 Barna-og fjölskylduskemmtun hefst á Arnarhóli og
stendur til klukkan 18.00.

 14.30 Tónleikar í Ráðhúsi Reykjavíkur þar sem Kvennakór Reykjavíkur kemur fram auk annarra atriða.

Gleðifréttir frá Gleðistofu Íslands
Laugardaga kl. 11:30
og alla virka daga kl. 11:30, 16:30 og 21:30
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 18.00 Tónleikar á Arnarhóli. Fram
koma m.a. Stuðmenn, Hjálmar,
Mínus, Írafár og KK Band. Tónleikunum lykur klukkan 22.00.

 20.00 Harmonikkuball í Ráðhúsinu.
Léttsveit Reykjavíkur leikur fyrir
dansi

 22.00 Þjóðhátíðardagskrá lýkur í
miðbæ Reykjavíkur

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Sumar gjafir skipta
öll börn máli!
Gefum börnum góða sumargjöf
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NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

KALLI Á ÞAKINU

STÓRA SVIÐ

99% UNKNOWN -

e. Astrid Lindgren

CIRKUS CIRKÖR frá SVÍÞJÓÐ

Í samstarfi við Á þakinu

Í kvöld kl 20,

Lau 18/6 kl 14, Su 19/6 kl 14,
Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14,
Su 17/7 kl 14, Su 24/7 kl 14, Lau 13/8 kl 14
Sun 14/8 kl 14

Sirkussýning

Aðeins þessar sýningar

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.

SIRKUS SIRKÖR
- ÓGLEYMANLEG UPPLIFUN

Lau 18/6 kl 20,
Su 19/6 kl 20
Síðustu sýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga 12-20 laugardaga og sunnudag

Enginn viðbjóður
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> Bubbi

> Foo Fighters

Í SPILARANUM HJÁ RITSTJÓRNINNI
Bubbi: Ást, Bubbi: Paradís, Hot Damn!: The Big’n
Nasty Groove’O Mutha, Björn Thoroddsen: Cold
Front, Foo Fighters: In Your Honor og Coldplay:
X&Y.

tonlist@frettabladid.is

[ TOPP 20 ]
X-IÐ 977 - 15. JÚNÍ
1 LEAVES
The Spell
2 INCUBUS
Make a Move
3 ENSÍMI
Slow Return
4 COLDPLAY
Speed of Sound
5 BECK
Girl
OF THE STONE AGE
6 QUEENS
In My Head

7 GORILLAZ
Feel Good Inc.
OF DEATH METAL
8 EAGLES
Stuck In the Middle of You
SPORT
9 LADA
Summertime In Outer Space

10 AUDIOSLAVE
Your Time Has Come
* Listanum er raðað af umsjónarmönnum stöðvarinnar

LEAVES Hljómsveitin Leaves er í toppsætinu þessa vikuna með nýjasta smáskífulag sitt, The Spell.

Líf mitt og yndi a› gle›ja fólk
Einar Örn Konráðsson, sem vann trúbadorakeppni Suðurnesja á dögunum, ætlar að flakka um landið í sumar með kassagítarinn að vopni og
skemmta landi og þjóð.
Einar Örn verður í Kópavogi um helgina en ferðast síðan um Austfirði í
framhaldi af því. „Ég er mjög spenntur. Þetta er mitt líf og yndi, að spila
tónlist og gleðja fólk,“ segir hinn hressi Einar Örn. „Ég er mjög ánægður
með að hafa unnið trúbadorakeppnina og það er eiginlega staðfesting
á því að maður sé á réttri leið.“
Einar, sem er uppalinn í Bolungarvík, er um þessar mundir að vinna að
sinni annarri plötu en sú fyrsta, Lognið á undan storminum, kom út fyrir
tveimur og hálfu ári. Þegar hann er ekki að syngja og spila starfar hann
á dekkjaverkstæði á höfuðborgarsvæðinu. „Það er alveg nauðsynlegt til
þess að halda sönsum að hafa eitthvað annað að gera en að spila,“
segir hann. „Ég er búinn að vera í sex ár í bransanum. Þegar ég tapaði í
söngvakeppni fyrir vestan ákvað ég að sýna fólki fram á annað og það
EINAR ÖRN
fleytti mér áfram að fá smá mótlæti.“
Áhrifavaldar Einars í tónlistinni eru ekki Bubbi, Bob Dylan og Megas eins og algengt er á meðal trúbadora, heldur eru þeir af allt öðrum toga. „Ég hlusta aðallega á þungarokk. Ég er svolítið rokkaður trúbador. Metallica, Alice in Chains, Rolling Stones og Creedence Clearwater Revival eru mínir uppáhaldsflytjendur og hafa gert mig að því sem ég er í dag,“ segir trúbadorinn Einar Örn.

> Popptextinn ...
„Black church on a a cold
tundra
Mountain-glacier-glacier-glacier
stream
Black stone beach and a Black
Death bottle
Is all me and my baby’ll need
In the tropical, tropical
Tropical ice-land“
Hljómsveitin The Fiery Furnaces, sem spilar
á Iceland Airwaves í haust, syngur um
undarleg kynni sín af Íslandi í laginu
Tropical Iceland af plötunni EP.

Orðið „play“ merkir að leika sér
Hin virta rokksveit Sonic
Youth heldur tvenna tónleika á Nasa í ágúst.
Freyr Bjarnason spjallaði
við trommuleikarann
Steve Shelley, sem gekk
til liðs við sveitina fyrir
20 árum.
Bandaríska rokksveitin Sonic
Youth heldur tvenna tónleika á
Nasa dagana 16. og 17. ágúst.
Sveitin var stofnuð árið 1981 í New
York-borg af söngvaranum og
gítarleikanum Thurston Moore,
bassaleikaranum og söngkonunni
Kim Gordon og Lee Ranaldo gítarleikara. Trommuleikarinn Steve
Shelley gekk til liðs við sveitina
1985 og hefur lamið húðirnar af
krafti allar götur síðan.
Shelley var staddur í New York
í tiltölulega stuttu stoppi frá tónleikaferð um Evrópu þegar Fréttablaðið náði tali af honum.
Ný plata í undirbúningi
Jæja, þið eruð á leiðinni til Íslands
í ágúst. Hlakkið þið ekki til? „Við
höfum aldrei komið þangað áður,
en við hlökkum mikið til. Við
vorum í Evrópu fyrir viku síðan,
spiluðum á Spáni, Tyrklandi og í
Þýskalandi og förum síðan aftur
þangað í næstu viku. Það er gott að

SONIC YOUTH Þessi virta hljómsveit heldur tvenna tónleika hér á landi í ágúst. Steve Shelley er annar frá hægri.

fara til Evrópu yfir sumartímann
og halda tónleika. Við höfum verið
að spila vel og skemmt okkur líka
vel.“
Hvernig myndirðu lýsa síðustu
plötu ykkar, Sonic Nurse? „Ég veit
það eiginlega ekki. Ég eyði vanalega ekki miklum tíma í að lýsa
plötunum okkar. Við komum saman
og vinnum að þeim og leyfum
kannski frekar fólki eins og þér að
lýsa þeim. Ég skemmti mér að
minnsta kosti vel við að gera hana
og við höfum gaman af því að spila
lögin á tónleikum.“
Takið þið mörg lög af plötunni á
tónleikum? „Um helmingurinn er
af nýju plötunni en hinn helmingurinn frá öllum ferlinum. Við
spilum kannski fleiri lög af gömlu
plötunum á Íslandi vegna þess að
við höfum aldrei spilað þar áður.“
Eruð þið farin að undirbúa nýja
plötu? „Við ætlum að byrja rétt
áður en við komum til Íslands. Við
ætlum að vera nokkrar vikur í
Massachusetts og í New York að
vinna að nýju efni.“
Áttu þér uppáhalds Sonic Youthplötu? „Mér finnst Evol góð, aðallega vegna þess að það er fyrsta
platan sem ég tók upp með Sonic
Youth. En í raun finnst mér þær
allar góðar. Þegar maður vinnur að
plötunum kafar maður svo mikið
ofan í þær að það er erfitt eiga einhverja í uppáhaldi.“
Guðfeður framsækinnar rokktónlistar
Meðlimir Sonic Youth hafa verið
nefnd sem guðfeður framsækinnar
rokktónlistar. Hvað finnst þér um
svona fullyrðingar? „Mér finnst
bara ekkert um þær. Fólk segir alls
konar hluti en svona lagað hefur
ekki áhrif á okkar daglega líf. Við
reynum bara að gera það sem við
gerum eins vel og hægt er.“
Margar frægari hljómsveitir á
borð við Nirvana og Pixies hafa
nefnt ykkur sem sterka áhrifavalda. Finnst ykkur gott að vera á
bak við tjöldin á meðan aðrar
sveitir takast á við sviðsljósið? „Við
værum alveg til í að vera eins vinsæl og mögulegt er en við höfum
mikinn áhuga á jaðarnum. Þar er
fullt af áhugaverðum hlutum í
gangi. Vinsældatónlist getur stundum verið frekar þreytandi og
kannski finnst okkur allt í lagi að
vera ekki of vinsæl en við reynum
það samt aldrei. Við höfum aldrei
gefið út plötu eða gert eitthvað bara
til að reyna að losna við aðdáendur.
Við reynum ekki að vera á bak við

tjöldin en þetta er bara einn af
þessum hlutum sem gerast.“
Sérðu áhrif frá ykkur hjá mörgum
hljómsveitum í dag? „Stundum
heyri ég þau en við höfum sjálf
orðið fyrir miklum áhrifum frá svo
mörgum sveitum á okkar ferli
enda erum við miklir tónlistarunnendur. Okkur finnst aldrei eins og
aðrar hljómsveitir séu að stela einhverju frá okkur. Þetta er bara
eðlileg þróun sem á sér stað.“
Gaman að spila með Nirvana
Kurt Cobain var yfirlýstur aðdáandi ykkar, ekki satt? „Jú, Kurt
var aðdáandi. Við ferðuðumst með
Kurt og Nirvana og spiluðum á
tónleikum með þeim. Okkur líkaði
mjög vel við þá sem hljómsveit og
sem manneskjur en ég gæti ekki
sagt til um hversu mikil áhrif við
höfðum á þá. Okkur fannst samt
mjög gaman að spila með Nirvana.“
Hvað finnst þér um rokkið í dag?
„Það er ekki margt athyglisvert í
gangi. Þessa dagana finnst mér fínt
að fara aftur í tímann til þess sem
gerðist á fimmta og sjötta áratugnum, sem er tímabil sem ég hafði
ekki skoðað mikið. Það er alltaf
áhugaverð tónlist þarna úti sem er
kannski ekki vinsæl. Það er alltaf
þannig að þegar tónlist fer að
verða leiðinleg á yfirborðinu skapast svigrúm til að skapa eitthvað í
jaðarnum.“
Þú rekur þitt eigið upptökufyrirtæki og ert með nokkur hliðarverkefni í tónlistinni, auk þess að vera í
Sonic Youth. Þú hlýtur að vera upptekinn maður? „Ég er nú ekki með
mörg hliðarverkefni núna. Ég spila
með öðrum þegar mér er boðið það.
Til dæmis hef ég verið að spila með
Chris Lee, sem býr hérna í Brooklyn. Við höfum verið að vinna að
plötu saman sem kemur út síðar á
þessu ári. Ég hef nóg að gera en
samt finnst mér ég ekki vera of
upptekinn. Það er þannig með New
York-búa að þeir hafa hraðan lífsstíl og það er fjöldi fólks sem er
miklu uppteknara en ég.“
Leika sér með tónlistina
Hvaða trommuleikarar hafa haft
mest áhrif á þig í gegnum tíðina?
„Ég ólst upp á áttunda áratugnum
og hlustaði á öll böndin frá sjöunda áratugnum. Þarna var
breska innrásin og bandarísku
hljómsveitirnar líka. Ég hlustaði á
trommara eins og Ringo Starr,

Keith Moon, Charlie Watts, John
Bonham, sem ég er reyndar enn
undir miklum áhrifum frá í dag.
Þegar ég varð eldri hlustaði ég á
R&B, pönk, Hugo Burnham úr
Gang of Four sem ég dýrka ennþá,
indítónlist og George Hurley úr
Minutemen. Síðan hlustaði ég á
plötur sem eldri bræður mínir
áttu eins og The Stooges og Can.
Annars hef ég ekki gaman af
hljómsveitum bara af því að
trommararnir eru góðir heldur ef
sveitin spilar vel sem ein heild.“
Ertu mikið fyrir það að gera tilraunir með hljóðfærin eins og
félagar þínir í Sonic Youth? „Já, ég
er það, en ég breyti ekki trommusettinu eins mikið og þau breyta
gíturunum. Maður verður að hafa
opinn huga til að gera tónlistina
áhugaverða og til að geta leikið sér
með hana. Orðið „play“ merkir að
leika sér og við erum að leika
okkur með tónlistina. Við komum
saman og reynum að sleppa fram
af okkur beislinu og sjáum síðan til
hvað gerist.“
Sonic Youth hefur verið starfandi í
24 ár. Er ekki erfitt að prófa sig sífellt áfram? „Við erum ekki að
reyna að vera á undan neinum. Við
hugsum ekki um að vera tilraunagjörn heldur frekar um á hverju
við höfum áhuga hverju sinni. Við
reynum að gera góðar plötur, sem
er mikil áskorun þegar við erum
búin að vera svona lengi saman.
Það er gott að geta gert plötur sem
allir eru ánægðir með í sveitinni og
vonandi sem einhver vill kaupa í
leiðinni.“
Breytilegur andi
Hvernig er andinn í sveitinni?
„Hann er breytilegur. Allir eiga
sína góðu og slæmu daga og við
eigum líka okkar sameiginlegu
góðu og slæmu daga. Undanfarið
hefur andinn samt verið mjög
góður. Við spiluðum á nokkrum
tónleikum með The Stooges þegar
þeir komu saman aftur fyrir tveimur árum og það var svo mikill
kraftur á tónleikunum og gaman að
spila að það gaf okkur aukna orku.
Síðan þá hefur verið mikill kraftur
í okkur á tónleikum.“
Eftir stutt spjall um komuna
hingað til lands í ágúst kveður
blaðamaður Shelley en spyr að lokum hvort Sonic Youth viti eitthvað
um íslenska tónlist. „Nei, ekki sérlega mikið, en við ætlum okkur að
tékka á henni þegar við komum
þangað.“ Svo mörg voru þau orð.
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Sigur á Björk skiljanlegur

UM NÝJUSTU PLÖTURNAR

Jane: Berserker
Mugison fær góða dóma á hinni
virtu tónlistarsíðu Pitchforkmedia.com, eða 7,1 af 10 mögulegum, fyrir plötuna Mugimama
is this Monkeymusic?
Þar segir að þegar litið sé til
bestu laganna sé auðvelt að skilja
hvers vegna hann skaut Björk ref
fyrir rass á Íslensku tónlistarverðlaununum. Lögin Murr Murr,
I Want You, 2 Birds og I’d Ask fá
hæstu einkunn, þar sem Mugison
er líkt við Beck og Will Oldham
eins og svo oft áður. „Murr Murr
er frábært þjóðlagapopp sem er
keyrt áfram af kassagítar og
áhrifaríkri rödd Mugi,“ segir
m.a. í dómnum. Lögin The
Chicken Song, Swing Ding og Afi
minn fá aftur á móti slakari
dóma.
Mugison fékk á sínum tíma
einnig góða dóma á síðunni fyrir
tónlist sína við Niceland, eða 7,0,
auk þess sem blaðamaðurinn
minnist á fyrstu plötu Mugison,
Lonely Mountain, sem hann segir
framúrskarandi. ■

„Annar helmingur Animal Collective færir sig enn
dýpra í undarlegheitin og mallar saman ambíent
tónlist við krútt-elektróník. Falleg grúskraraplata
sem róar taugarnar.“
BÖS

System of a Down:
Mezmerize
„System of a Down nær að gera hið ótrúlega og
standast ótrúlegar væntingar fólks með því að gefa
út aðra frábæra plötu. Lög Mezmerize eru sterk,
textasmíðar því miður lakari.“
BÖS

COLDPLAY Söngvarinn Chris Martin er væntanlega ánægður með sölutölurnar á nýrri
plötu þeirra strákanna X&Y en platan er á toppnum bæði í Ameríku og Bretlandi.

Coldplay í hæstu hæ›um

MUGISON Tónlistarmaðurinn Mugison
fær góða dóma á Pitchforkmedia.com.

Árlegir sólstö›utónleikar
Páll Óskar Hjálmtýsson og hörpuleikarinn Monika munu halda hina
árlegu Sólstöðutónleika í Café
Flóru, grasagarðinum Laugardal,
næstkomandi sunnudag.
Páll Óskar & Monika hófu samstarf sitt árið 2001 og fyrsta afurð
þess samstarfs var platan „Ef ég
sofna ekki í nótt“ og tveimur
árum síðar sendu þau frá sér jólaplötuna „Ljósin heima“. Þau hafa
flutt tónlist við ýmis tækifæri
hérlendis sem erlendis og hlotið
lof fyrir ljúfan flutning.
Tónleikarnir hefjast klukkan
22.00 og er forsala aðgöngumiða í
Café Flóru. ■

Jack Johnson: In Between
Dreams

PÁLL ÓSKAR & MONIKA Tónleikarnir í
grasagarðinum í Laugardal hefjast klukkan
22.00.

Vinsældir Coldplay halda áfram
og nú er nýja platan komin í
fyrsta sæti vinsældalistans í Ameríku. Selst hafa 737 þúsund eintök á um viku í Bandaríkjunum.
Það þykir virkilega góður árangur
og aðeins 50 Cent hefur náð betri
plötusölu á viku með plötunni The
Massacre.
Plata Coldplay fór beint á topp

vinsældalistann í Bretlandi og átti
einnig söluháa viku sem aðeins
Oasis hefur toppað með plötunni
Be Here Now. Þetta er í fyrsta
sinn síðan platan Kid A með
Radiohead kom út sem plata fer í
fyrsta sæti vinsældalistanna bæði
í Bretlandi og Ameríku. Nýjasta
plata Coldplay, X&Y, er nú í fyrsta
sæti vinsældalista í 22 löndum. ■

r V3
Motorola korRtaz
frá Símanum
MEinungis fyrir GS

4.980

Léttkaupsútborgun

mánuði
og 2.000 kr. á
í 12 mánuði
.980 kr.
Verð aðeins 28

Gorillaz: Demon Days
„ Damon Albarn reynir að gera hina fullkomnu
poppplötu. Niðurstaðan er persónulegt meistarastykki, það besta sem hann hefur skilað af sér á
löngum og blómlegum ferli.“
BÖS

Oasis: Don’t Believe the
Truth
„Oasis reynir að komast nær rokkrótum sínum
með Don’t Believe the Truth, en búa ekki yfir miklum sannfæringarkrafti. Hvað kom fyrir risastóru
melódíurnar og barnslegu einlægnina?“
BÖS

N‡r bassaleikari me›
The Darkness
Bassaleikarinn Richie Edwards
hefur gengið til liðs við hljómsveitina The Darkness. „Richie er
skemmtilegur og virkilega góður
bassaleikari og á þessu stigi er
það allt sem skiptir máli,“ sagði
Justin Hawkins söngvari.
Edwards var að vonum
mjög sáttur við að vera
tekinn inn í hljómsveitina.
„Ég hef alltaf verið
gagntekinn af tónlist
og mig hefur alltaf
langað til að vera í hljómsveit. Ég
hélt að það myndi ekki gerast

„Notaleg plata sem reynir að sannfæra hlustanda
sinn um hversu yndislegt lífið er. Og á örugglega
eftir að takast það í mörgum tilfellum.“
BÖS

núna á þrítugsaldrinum og mér finnst
ég virkilega heppinn
að hafa fengið þetta
tækifæri,“
sagði
hann
ánægður.
Fyrrverandi
bassaleikari hljóms v e i t a r i n n a r,
Frankie Poullain, er
þó ekki jafn ánægður og segist hafa verið neyddur til að hætta
gegn vilja sínum. ■

Lokbrá: Army of Soundwaves
„Þó að þessi fyrsta plata Lokbrár sé ágæt nær hún
ekki alveg að standa undir væntingum, því að
mörg laganna eru einfaldlega ekki nógu grípandi.
Það fer samt ekki á milli mála að Lokbrá hefur
hæfileikana og nær vonandi að slípa þá betur til
fyrir næstu plötu.“
FB

Weezer: Make Believe
„Versta plata sveitarinnar frá upphafi. Nördarnir eru
því miður að eldast illa.“
BÖS
Birgir Örn Steinarsson / Freyr Bjarnason

Motorola V3 síminn er ekki bara
einstaklega flottur, þunnur og nettur
heldur er hann búinn öllum helstu
kostum sem prýða GSM síma í dag.
• Glæsileg hönnun
• Stafræn myndavél (VG
A, 640x480)
• Hi-res skjár
• MP3 hringitónar
• Fjögurra banda, (quad
band,
850, 900, 1800, 1900 MH
z)

dast.
birgðir en
ldir meðan
*Tilboð gi

ENNEMM / SIA / NM16686

ðum
GSM tilbo
Með öllum
autar
sk
u
símalín
fylgja grúví
með.*
ja
lg
fy
ar
Hlíf
á 2.000 kr.

LL
2.000 KA

800 7000 - siminn.is
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GÖTULEIKHÚSIÐ Krakkarnir í Götuleikhúsinu munu bregða á leik í dag ásamt öðrum listamönnum á vegum Hins hússins.

Englar og djöflar
Götuleikhússins
tali fara á milli sextíu og hundrað
manns í prufu og aðeins níu
komust að í ár. „Yfirleitt höfum
við fengið aukafjárveitingu til að
bæta svo fimm listamönnum við
en í ár erum við bara níu og höfum í staðinn fengið krakka úr
Skapandi sumarstarfi að láni,“
segir Steinunn Knútsdóttir, leikstjóri Götuleikhússins. Fjöllistafólkið í Götuleikhúsinu er á aldrinum 17-25 og verður að búa yfir
mörgum listrænum hæfileikum.
„Þau verða að hafa útgeislun og
mikla orku. Flestir þeirra hafa
kunnáttu á mörgum listgreinum
og geta gengið í öll verk eins og
að sauma eða smíða. Til dæmis
breyttu þau sjálf bílunum sem
aka í skrúðgöngunni,“ segir Steinunn og bendir á að mjög margir
sem starfi við listir í dag hafi
stigið sín fyrstu skref í Götuleik-

húsinu. „Þetta er eins og upphitun
fyrir þá sem vilja leggja listsköpun fyrir sig.“
Götuleikhúsfólk er þekkt fyrir
að vera í mjög skemmtilegum
búningum og er það óneitanlega
sjarmerandi krydd í götumyndina að sjá frumlegar fígúrur á
vegum Götuleikhússins líða um
bæinn. Dagbjört Guðmundsdóttir
er búningahönnuður þeirra í ár en
hugmyndavinna er einnig í höndum krakkanna. Þau hafa bækistöðvar í Listsmiðjunni, Lindargötu 48, og æfa bæði þar og utandyra. „Við tökum þátt í Föstudagsflippum Hins hússins en
stefnan okkar er að fara út á meðal fólks á hverjum degi,“ segir
Steinunn. „Við viljum bara hvetja
fólk til að mæta á sýninguna í dag
og óskum landsmönnum gleðilegrar þjóðhátíðar.“ ■
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Götuleikhúsið mun vera með
stórsýningu í dag á milli 14 og 15
fyrir framan MR með eldblæstri,
fimleikum, tónlist og fleiru. Meðlimir þess hafa verið að vinna
með andstæður og þema sýningarinnar er englar og djöflar. Sigtryggur Baldursson, eða Bogomil
Font eins og flestir þekkja hann,
mun leggja þeim lið ásamt þremur öðrum trommuleikurum sem
ætla að spila á gríðarlega stórar
trumbur. Danshópurinn Sviðgroup, breikhópurinn 5th Element og barnakór Grafavogskirkju
munu einnig taka þátt í sýningunni. Til að hita upp fyrir sýninguna verða þau með tvo bíla í
skrúðgöngunni og tákna þeir hið
góða og hið illa.
Götuleikhúsið hefur verið
starfrækt á sumrin í yfir tíu ár og
heyrir undir Hitt húsið. Að meðal-

VA-GÍNA Hljómsveitin Va-Gína tryllti lýðinn í fötum af tískusýningunni.

Rokk og ról
í Kjörgar›i
Berglind Ómarsdóttir í Kjól og
klæði og Selma Ragnarsdóttir
hjá Zelma héldu rokkaða tískusýningu í Smekkleysubúðinni
sem er til húsa í gamla Kjörgarði á fimmtudag síðasta.
„Þetta tókst alveg rosalega
vel, bara rock 'n' roll,“ sagði
Selma eftir sýninguna. Fyrst
komu módel fram í fötum frá
Selmu og Berglindi og meðal
þeirra voru stelpurnar úr
kvennahljósveitinni Va-Gína.
Eftir sýninguna stukku þær svo
upp á svið og tóku fimm lög. Góð
stemning myndaðist og augljóst
að gestir skemmtu sér vel. „Það
var alveg troðið og bara svakalega gaman,“ sagði Selma
ánægð með útkomuna. ■

KJÓLL OG KLÆÐI OG ZELMA Sameinuðu krafta sína fyrir sýninguna sem haldin
var í Kjörgarði síðastliðinn fimmtudag.

ROKKUÐ GÖTUTÍSKA Um förðunina sáu
Hrafnhildur Viðarsdóttir og Steinunn Þórðardóttir frá Emm school of makeup.
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Fær ekki að spila golf
með stjörnunum
Fyrrum kryddpían Geri Halliwell sóttist nýlega eftir því að fá
að spila golf með hinu fræga
fólkinu í sérstökum sjónvarpsþætti á Sky-sjónvarpsstöðinni en
var hafnað um þáttöku. Greyið
Geri langaði svo óskaplega að
vera með í þættinum og varð
frekar fúl yfir að fá neitun.
Þáttarstjórnendum þótti hún
hins vegar ekki nógu góður
golfari til að fá að taka þátt en
meðal þeirra sem munu golfa eru
þeir Michael Douglas, Catherine
Zeta-Jones, Samuel L. Jackson
og Sylvester Stallone.
„Þegar starfsmenn Halliwell
höfðu samband við þáttinn sögðu

FORD OG FLOCKHART Tökur hefjast á
nýrri Indiana Jones-mynd á næsta ári og
kærasta Harrison Ford hefur lýst því yfir að
hana langi til þess að leika í henni.

Paramyndir
vinsælar

Hvort velgengni Mr & Mrs. Smith
er þegar farinn að skila sér til
Hollywood skal ósagt látið. Vinsældir þeirrar myndar má að stórum hluta þakka öllu því umtali
sem aðalleikararnir Brad Pitt og
Angelina Jolie hlutu.
Katie Holmes hefur verið orðuð við hlutverk í nýjustu Mission:
Impossible myndinni á móti
kærastanum sínum Tom Cruise.
Indiana Jones-hetjan Harrison
Ford gæti jafnvel fengið kærustu
sína á móti sér. Calista Flockhart
hefur að minnsta kosti lýst yfir
áhuga á að leika á móti honum í
nýjustu Indiana Jones-myndinni
en tökur hennar hefjast á næsta
ári.
Óvenju hljótt hefur verið um
þau skötuhjú enda hefur Harrison
verið á ferð og flugi og ekki er
langt síðan hann stoppaði hér á
landi en þá var Flockhart ekki
með. ■

SKRÝTNA FRÉTTIN

JÓHANNES PÁLL PÁFI II Lést fyrr á árinu, en er notaður sem skotskífa hjá
bæjarstjóra í Póllandi, sem var einmitt
fósturjörð páfa.

Bæjarstjóri
sk‡tur á páfa
Pólskur bæjarstjóri er nú undir
mikilli pressu um að segja af sér
eftir að hafa notað ljósmynd af Jóhannesi Páli páfa II við skotæfingar. Tadeusz Pawlowski, bæjarstjóri í Rawicza, hengdi myndina af hinum sáluga heilagleika
upp á skotskífur, en bæjarstjórinn
skipuleggur skotkeppnir í frístundum. Pólska fréttastofan PAP
hefur opinberlega lýst þeirri
ákvörðun bæjarstjórans að nota
myndina af páfanum sem
ósmekklegu og siðlausu athæfi.
Tadeusz bæjarstjóri hefur
sjálfur varið myndnotkunina af
páfa með því að segjast ætíð
skjóta á andlitsmyndir af heilögu
fólki eða pólskum hetjum. ■

framleiðendur þáttarins að hann
væri einungis fyrir stjörnur sem
væru reyndir golfarar, sem hún
er ekki,“ sagði heimildarmaður.
„Talsmenn Geri sögðu þá að
söngkonan myndi vilja taka sérstakt námskeið einungis til að fá
að vera með.“ Talsmaður Sky
skýrði málið þannig að „golffærni keppenda þyrfti að vera
mjög góð“. ■

GERI HALLIWELL
Söngkonan vildi ólm fá að taka þátt í golfþætti sem sjónvarpsstöðin Sky sér um en
var hafnað þátttöku því hún þótti ekki
nógu fær golfari.

50 ára afmæli Evróvision
Það eru ekki bara Íslendingar
sem eru óðir í Evróvision. Í Danmörku er framundan keppni
hinna bestu. Skipuleggjendur
létu fara fram könnun um hver
væru fjórtán bestu lög keppninnar og munu þau etja kappi
22.október. Tónleikarnir bera
nafnið „Congratulation“ eftir
einu þekktasta lagi keppninnar
en það var flutt af hjartaknúsaranum Cliff Richard. Sami háttur
verður á atkvæðagreiðslunni en
Evrópubúar geta hringt og valið
það lag sem þeim þykir best.
Það hafa oft verið örlög sigurvegara keppninnar að falla í
gleymskunnar dá en margir ná
þó frægð og frama í kjölfar
sigurs. Nægir þar að nefna áðurnefndan Richard að ógleymdum
Abba-flokknum sem varð heims-

ABBA Sænski söngflokkurinn varð heimsfrægur á einni nóttu þegar hann flutti lag
Waterloo með miklum tilþrifum árið 1974.

frægur á einni nóttu.
Meðal þeirra laga sem keppa
er „My number one“ sem gríska
gyðjan Helena Paparizou flutti í
ár. Þá má einnig finna sigurlög
Johnny Logan og að sjálfsögðu
Waterloo með Abba. ■

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

Yfir 35.000 ge
Aðsóknarmesstir
mynd ársinsta

Eru allir klárir í ævintýralega fyndið ferðalag?
Það sem getur farið úrskeiðis, fer úrskeiðis!

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Frábær gamanmynd fyrir alla fjölskylduna
sem fór beint á toppinn í USA

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 16.000
á aðeins 7 dögestir
gum!

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

Yfir 16.000
á aðeins 7 dögestir
gum!

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.40
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.40 B.i. 14 ára Sýnd kl. 2, 4, 6 og 8
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 6, og 9 B.i. 10 ára
(+%'( %((&

Yfir 35.000 ge
Aðsóknarmesstir
mynd ársinsta

★★★
MBL

★★★

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

ÓÖH DV

★★★ HL MBL
Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 2, 5, 8 og 10
Sýnd í Lúxus kl. 2 og 5 B.i. 10 ára

Breskur glæpatryllir eins og þeir gerast bestir.
Svartur húmor, ofbeldi og cool tónlist með
Cult, Starsailor, FC Kahuna og Duran Duran.

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Sýnd kl. 2.50 og 3.50 m/ísl. tali

Sýnd kl. 8 og 10.20 B.i. 16 ára

400 kr. í bíó!

L E I K U R

S M S

10. HVER VINNUR

Sýnd kl. 8 og 10.45 Bi. 16 ára

Downfall

★★★★
O.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 5.20

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Jar›skjálfta a› vænta í LA
Það er mikil spenna í Los Angeles þessa dagana. Ekki vegna þess
að einhver kappleikur sé að
hefjast eða kosningar séu í nánd
heldur vegna þess að það hefur
hvisast út að Jennifer Aniston sé
á forsíðu nýjasta tölublaðs
Vanity Fair.
Dagblaðið New York Post segist hafa áreiðanlegar heimildir
fyrir því að þar muni Aniston í
fyrsta skipta tjá sig um ástæður
skilnaðar síns og Brad Pitt.
Verður það í fyrsta skipti sem
Jennifer tjáir sig en orðrómur

um samband Brad Pitt og Angelinu Jolie hefur verið þrálátur síðan þau skildu.
Brad Pitt gaf það til kynna
þegar hann var spurður um
ástæður skilnaðarins að hann
langaði í fjölskyldu en Aniston
ekki. Haft er eftir heimildarmanni að Jennifer kannist ekki
við þessar ástæður. „Hún vildi
gjarnan eignast krakka með
Brad og veit ekki hvaðan þessar
dylgjur koma hjá honum,“ var
haft eftir heimildarmanninum.
Ástæðan fyrir því að Brad Pitt

JENNIFER ANISTON Beðið er með mikilli eftirvæntingu eftir nýjasta tímariti Vanity
Fair. Orðrómur er á kreiki þess efnis að
Aniston muni í fyrsta skipti opna sig um
skilnað sinn og Brad Pitt í því.

SENDU SMS SKEYTIÐ JA FBAT Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU:

og Jennifer Aniston skildu segir
Jennifer vera framhjáhald kyntröllsins. „Henni bauð við
þessum fjölskyldumyndum sem
Brad og Angelina létu taka af sér
í sambandi við kynningu Mr. &
Mrs. Smith.“ Talsmenn Vanity
Fair neita þó öllu og segja
viðtalið við Jennifer ekki enn
hafa farið fram. ■

MIÐAR FYRIR 2 Á BATMAN BEGINS
GLÆSILEGUR BATMAN BEGINS VARNINGUR
DVD MYNDIR
MARGT FLEIRA

Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu komin/n í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

okkstjarnan Slash, sem er núna
úrvinda og getur ekki komið til
R
landsins vegna þreytu, var nær
dauða en lífi á tónleikum með
Velvet Revolver. Stjarnan, sem er
þekkt fyrir frekar „rokkað“ líferni,
drakk flösku sem hent var upp á
sviðið til hans. Þar var þó enginn
áfengur vökvi heldur þvag frá aðdáanda. Slash var þó ekkert að kippa
sér upp við þetta heldur sagði að
stærðin á flöskunni segði ýmislegt
um aðilann.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

NÝJUNG
FYRIR HANDHAFA
VILDARKORTS
VISA OG
ICELANDAIR

Gildir til 15. júlí 2005.

HVAÐ ÁTT
ÞÚ MARGA
VILDARPUNKTA?

GILDIR
Í ÖLL
ÁÆTLUNARFLUG
ICELANDAIR

NICOLE RICHIE OG ADAM GOLDSTEIN Þau hyggjast gifta sig á
næstunni en virðast hafa mismunandi hugmyndir um hvernig
brúðkaupið þeirra muni fara fram.

ELIZABETH HURLEY OG ARUN NAYAR Brúðkaupið þeirra
verður á næsta ári og sýnir Elizabeth Arun ást sína með því að
hafa brúðkaupið að indverskum sið með fílum og öllu tilheyrandi.

Fílar vinsælir í stjörnubrú›kaupum
Nicole Richie lét nýlega í ljós
sérkennilegar óskir fyrir komandi brúðkaup sitt og kærastans,
Adams Goldstein. Stúlkan vill
helst stórt brúðkaup með öllu tilheyrandi og meira en það. Hún
vill afríska fíla, svani, hestvagna
og salsadansa í brúðkaupinu,
sem stangast heldur á við vilja
kærastans sem vill einfalt og látlaust brúðkaup og er víst ekki
hrifinn af plönum heitkonu sinnar. „Ég vil fíla og svani en hann
vill sko bara hafa fimm gesti eða
eitthvað,“ sagði hún vonsvikin

yfir skoðanaágreiningnum.
Eitthvað virðast fílar vera
vinsælir í brúðkaupum því fyrirsætan og leikkonan Elizabeth
Hurley lætur sig einnig dreyma
um stóra gráa fíla í brúðkaupinu
sínu. Liz, sem mun giftast heitmanni sínum, Arun Nayar, á
næsta ári, vill ekta indverskt
brúðkaup. Hún mun því ekki
spóka sig um á kirkjugólfi í hvítum kjól heldur mun hún klæðast
rauðum sarí og notast við fíl sem
fararskjóta. Liz er víst með svo
stórar hugmyndir fyrir brúð-

kaupið að hún hefur beðið vini og
ættingja að taka frá heilan mánuð fyrir það. „Liz vill brúðkaup í
indverskum prinsessustíl,“ sagði
heimildarmaður. „Hún er afar
hrifin af litríkum hefðum landsins og vill virða þær þar sem
Arun er indverskur. Hún vill að
fílar komi við sögu með einhverjum hætti og vonast til að mæta í
brúðkaupið á einum slíkum en
það kemur í ljós hvort það mun
passa inn í athöfnina. Hún vill
með þessum hætti sýna hvað hún
elskar Arun mikið.“ ■

FRÉTTIR AF FÓLKI
Nú bjóðast fleiri tækifæri fyrir handhafa Vildarkorts VISA
og Icelandair til þess að nota Vildarpunktana sína þegar
ferðast er til útlanda.

PUNKTAÐU
NIÐUR
FERÐALAGIÐ

Nú getur þú notað 10.000 Vildarpunkta sem 5.400 kr.
greiðslu upp í hvaða fargjald sem er, fyrir hvern sem er og
hvenær sem er. Hægt er að nýta punktaúttektina í allt að
eitt ár. Fáðu frekari upplýsingar á www.vildarklubbur.is
og punktaðu ferðina niður um 5.400 kr.

avid Grohl heldur ekki vatni yfir
frammistöðu Noruh Jones en
D
hún syngur á nýju plötunni þeirra In
Your Honour. „Ég veit að allir okkar
aðdáendur ráku upp stór augu þegar þeir fréttu að hún ætti að syngja
á plötunni,“ sagði Grohl í nýlegu
viðtali. „Ég gerði mér sjálfur ekki
grein fyrir því hversu hæfileikarík
hún væri fyrr en hún kom inn í
hljóðverið,“ bætti hann við og sagði
sönkonuna smáu vera algjöran snilling.
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VIÐ TÆKIÐ

Má ég vera memm?

LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR ELSKAR ÚTVARPSÞÁTTINN CAPONE Á XFM.

20.10

Fræðsla
HEIMUR FARFUGLANNA. Heimildarmynd þar
sem fylgst er með farfuglum heimsins á milli
áfangastaða.

CAPONE Þeir eru þrælfyndnir strákarnir á
XFM.

ast sagt drepfyndin – já mikið
rétt, svo fyndin að ég gæti dáið,
spila framhaldssögu um ungan
dreng sem er á leiðinni í fangelsi
og er yfir sig ástfanginn af stúlku
af erlendu bergi brotinn og eru
bara hreinræktaðir vitleysingar.
Strákar – má ég vera memm?

▼

▼

Vá – hún er sko ekki skárri. Á
móti hverju góðu lagi koma svona
tíu léleg. Ég sakna Mix 91,9 sem
var æðisleg útvarpsstöð. Ekkert
óþarfa blaður – bara frábær stuðmúsík sem kom næstum því öllum
í gott skap. Nema fýlupúkunum
sem þjást af vegareiði.
En ég er búin að ná að kafa ofan í
allt lélega útvarpsefnið og á botninum fann ég hina einu tæru lind
sem ég var búin að leita að allan
tímann. Útvarpsþáttinn Capone á
XFM. Þeir félagarnir Freysi og
Búi Bendtsen eru gjörsamlega
frábærir í vitleysunni og gefa skít
í gáfumannatal sem getur gert
mann og annan viti fjær af reiði
og pirringi. Þeir stunda morgunleikfimi í útvarpinu sem er væg-

▼

Ég hlusta mikið á útvarpið – enda
ekki með geislaspilara í bílnum.
Ég hlusta óvenjulega mikið á útvarpið þessa dagana því umferðin
í Reykjavík er náttúrlega eins og í
New York á góðum degi ef svo má
segja. Ég er að minnsta kosti tvöfalt lengur að komast leiðar minnar en venjulega. Sem betur fer
þjáist ég ekki af svokallaðri vegareiði. Þá væri ég örugglega búin
að kaupa mér riffil.
En aftur að útvarpinu. Það er
alveg ótrúlegt hvað íslenskt útvarp er drepleiðinlegt! Það er án
gríns svo leiðinlegt að ég gæti
dáið. Mónótónískar raddir að
þenja sig um hitt og þetta sem aðeins mjög takmarkaður hópur
fólks hefur áhuga á. Og tónlistin.

20.30

22.00

Söngur
ÞAÐ VAR LAGIÐ. Keppendur í kvöld eru Hlín Pétursdóttir, Davíð Ólafsson, Kristjana Stefánsdóttir
og Sammi í Jagúar.

Stefnumót
DJÚPA LAUGIN 2. Gunnhildur og Helgi halda
áfram að para fólk saman í beinni útsendingu.

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

18.30 Ungar ofurhetjur (4:26) (Teen

▼

Titans)Teiknimyndaflokkur þar sem
Robin, áður hægri hönd Leðurblökumannsins, og fleiri ofurhetjur láta til
sín taka.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Heimur farfuglanna (Le peuple
migrateur) Frönsk heimildamynd frá
2001 eftir Jacques Perrin þar sem
fylgst er með flugi farfugla á þriggja
ára tímabili í öllum heimsálfunum.
21.50 Schimanski – Leyndarmálið
(Schimanski – Das Geheimnis des
Golem) Þýsk sakamálamynd frá 2004
þar sem harðjaxlinn Schimanski leitar
að dularfullum morðingja. Leikstjóri er
Andreas Kleinert og meðal leikenda
eru Götz George, Julian Weigend,
Chiem van Houweninge og Denise
Virieux.

23.20 Bölvun sporðdrekans 1.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
60 Minutes II 2004 13.55 Perfect Strangers
(73:150) 14.20 Bernie Mac 2 (13:22) (e)
14.45 Jag (8:24) (e) 15.30 Tónlist 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18
Ísland í dag

18.00 Cheers – 3. þáttaröð

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Joey (16:24)
20.30 Það var lagið
21.25 Two and a Half Men (7:24) (Tveir og

18.30 Worst Case Scenario – NÝTT! (e)
19.15 Þak yfir höfuðið (e)
19.30 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

hálfur maður)Gamanmyndaflokkur
um þrjá stráka, tvo fullorðna og einn á
barnsaldri.
21.50 Osbournes 3(a) (6:10) (Osbourne-fjölskyldan)
22.15 The Order (Sin Eater) (Trúarreglan)
Hrollvekjandi spennumynd. Alex Bernier er uppreisnargjarn og rótlaus
prestur í sérstakri trúarreglu. Lærimeistari hans lætur lífið með dularfullum hætti og Alex heldur til Rómar
og rannsakar málið. Hér er ekki allt
sem sýnist og ljóst að hjá kirkjunnar
mönnum er ekki allt til fyrirmyndar.
Stranglega bönnuð börnum.

23.55 The Fisher King (Stranglega bönnuð
börnum) 2.10 Essex Boys (Stranglega bönnuð börnum) 3.45 Fréttir og Ísland í dag 5.05
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 The Gathering Storm (B. börnum) 8.00
James Dean 10.00 I Am Sam 12.10 Baywatch:
Hawaiian Wedding 14.00 James Dean 16.00 I
Am Sam 18.10 Baywatch: Hawaiian Wedding
20.00 The Gathering Storm (B. börnum) 22.00
Sanctuary (Strangl. b. börnum) 0.00 Dinner Rush
(Strangl. b. börnum) 2.00 The Yards (B. börnum)
4.00 Sanctuary (Strangl. b. börnum)

OMEGA
7.00 J. Meyer 7.30 B. Hinn 8.00 Sherwood Craig 8.30 Um
trúna og tilveruna 9.00 Maríusystur 9.30 Blandað efni 10.00
J. Meyer 10.30 T.D. Jakes 11.00 Robert Schuller 12.00 Samverustund (e) 13.00 J. Meyer 13.30 Blandað efni 14.30 Ron
Phillips 15.00 Kvöldljós 16.00 J. Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Dr. David Cho 17.30 Freddie Filmore 18.00 Mack Lyon
18.30 Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Vatnaskil
21.00 Mack Lyon 21.30 Acts Full Gospel 22.00 J. Meyer
22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan 0.00 Miðnæturhróp

Sigurðsson.

19.45 Still Standing (e)
20.10 Ripley's Believe it or not! Í „Ripley’s
Believe it or Not!“ er ferðast um víða
veröld og fjallað um sérstaka og
óvenjulega einstaklinga og aðstæður.
21.00 Pimp My Ride Þættir frá MTV-sjónvarpsstöðinni um hvernig er hægt að
breyta örgustu bíldruslum í næstum
því stórkostlegar glæsikerrur!
21.30 MTV Cribs Í þáttunum bjóða stjörnurnar fólki að skoða heimili sín hátt og
lágt og upplýsa áhorfendur um hvað
þær dunda sér við heimavið.
22.00 Djúpa laugin 2
22.50 Sjáumst með Silvíu Nótt (e)

▼

Bitti nú! (10:26)

▼

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

23.20 The Bachelor (e) 0.05 Dead Like Me –
Ný þáttaröð (e) 0.45 Tvöfaldur Jay Leno (e)
2.15 Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN
7.15 Korter

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.00 Tennis: ATP Tournament Queen's United Kingdom 15.00
Football: World Cup Germany 16.00 Football: U-21 Festival Toulon France 20.00 Strongest Man: Super Series Grand Prix
Moscow Russia 21.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 21.30
Adventure: Escape 22.00 News: Eurosportnews Report 22.15
Poker: European Tour Monte Carlo Monaco 23.15 All Sports: Vip
Pass
BBC PRIME
12.00 Born and Bred 12.50 Teletubbies 13.15 Tweenies 13.35
Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Angelmouse 14.20 Yoho Ahoy
14.25 Teletubbies Everywhere 14.35 Stitch Up 15.00 Cash in
the Attic 15.30 Home Front in the Garden 16.00 The Chelsea
Flower Show 17.00 Tony and Giorgio 17.30 Mersey Beat 18.30
Mastermind 19.00 The Blackadder 19.35 3 Non-Blondes 20.05
Alistair McGowan's Big Impression 20.30 Top of the Pops 21.00
Girl Friday 22.00 The Cazalets 23.00 Battlefield Britain 0.00
Hollywood Inc 1.00 Spain Means Business 1.30 Japanese
Language and People
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 The Sea Hunters 19.00 Paranormal? 20.00 Castro 22.00
Search for the Lost Fighter Plane 23.00 Seconds from Disaster
0.00 VE – Ten Days to Victory

ANIMAL PLANET
12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 Animal Precinct
14.00 Animal Cops Detroit 15.00 The Planet's Funniest Animals
15.30 Amazing Animal Videos 16.00 Young and Wild 17.00
Monkey Business 17.30 The Keepers 18.00 Austin Stevens –
Most Dangerous 19.00 Animal Precinct 20.00 Miami Animal
Police 21.00 Venom ER 22.00 Sharks in a Desert Sea 23.00
Swimming Lions 0.00 Forest Tigers
DISCOVERY
12.00 Extreme Machines 13.00 Killer Tanks 14.00 Scrapheap
Challenge 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 John Wilson's Fishing Safari 16.00 Super Structures 17.00 Aircrash
18.00 Mythbusters 19.00 American Casino 20.00 Scene of the
Crime 21.00 Impossible Heists 22.00 Forensic Detectives 23.00
Mythbusters
MTV
13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV
16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor Chart 18.00 Punk'd 18.30
Viva La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at
Ten 21.00 I Want a Famous Face 21.30 Wonder Showzen 22.00
Party Zone 23.00 Just See MTV
VH1
15.00 So 80's 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells Like
the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 MTV at the Movies 19.00 All
Access 20.00 Fabulous Life Of... 20.30 Angelina Jolie A-Z 21.00
Friday Rock Videos 23.30 Flipside
CLUB
12.10 Come! See! Buy! 12.40 Other People's Houses 13.30
Hollywood One on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving
Badly 15.10 Lofty Ideas 15.35 Retail Therapy 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 Innertainment 17.15 Arresting Design
17.40 Retail Therapy 18.05 Matchmaker 18.30 Hollywood One
on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 The Villa 20.15 My

Messy Bedroom 20.45 What Men Want 21.10 Spicy Sex Files
22.00 Girls Behaving Badly 22.25 Crime Stories 23.10 Entertaining With James 23.40 Innertainment 0.05 Weekend Warriors
E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 The E! True Hollywood Story 13.30 Life is
Great with Brooke Burke 14.00 Style Star 14.30 Extreme CloseUp 15.00 The Entertainer 16.00 101 Juiciest Hollywood
Hookups 17.00 Dr. 90210 18.00 E! News 18.30 Extreme CloseUp 19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 High Price of Fame
21.00 Gastineau Girls 22.00 The E! True Hollywood Story 23.00
E! News 23.30 Behind the Scenes 0.00 101 Juiciest Hollywood
Hookups
CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd n
Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Codename: Kids Next
Door 14.25 Dexter's Laboratory 14.50 Samurai Jack 15.15 Megas XLR 15.40 The Grim Adventures of Billy & Mandy 16.05
Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster's Home for Imaginary
Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35
The Grim Adventures of Billy & Mandy
JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
MGM
12.00 The Last Word 13.45 Sword of the Conqueror 15.20
Romantic Comedy 17.00 The Return of the Living Dead 18.30
The Glory Guys 20.20 Timbuktu 21.50 Robot Jox 23.15 Zero to
Sixty 0.55 Rollerblade Warriors 2.25 Flight from Ashiya
TCM
19.00 The Dirty Dozen 21.25 The Gang That Couldn't Shoot
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TALSTÖÐIN

Á LJÓÐSINS VÆNGJUM

9.00 Er það svo – Umsjón: Ólafur B. Guðnason e. 12.10 Góðir landsmenn – Umsjón:
Sigmundur Ernir Rúnarsson. 14.00 Viðtalsþáttur Sigurðar G. Tómassonar e.

8.10 Morguntónar 9.03 Þingvellir sem þjóðartákn 10.15 Lúðraþytur 10.25 Frá þjóðhátíð
í Reykjavík

7.05 Morguntónar 9.03 ........það er kominn
17. júní

15.03 Margrætt um drottninguna af Saba e
16.00 Sannar kynjasögur eftur Cheiro. Kristmundur Þorleifsson þýddi.

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Skyr, smoothie og
tungan: hvað er málið? 13.50 Íslenskar söngperlur 15.00 Ritþing um Vilborgu Dagbjartsdóttur 16.10 Listahátíð í Reykjavík 2005
18.00 Kvöldfréttir 18.22 Tregahornið 19.00
Plötuskápurinn 19.50 Sjórinn var svartur af
logni 20.25 Kvöldtónar 21.00 Hljómsveit
Reykjavíkur 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Andblær frá Ipanema 23.00 Kvöldgestir

12.20 Hádegisfréttir 12.45 ........það er kominn 17. júní

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

Sjónvarpið kl. 20.45

framleiðir þáttinn.
Fæðingarafmæli Davíðs Stefánssonar Traustmynd

19.00 Er það svo? e. 22.00 Góðir landsmenn
e.

0.00 Viðtalsþáttur Sigurðar G. Tómassonar e.

BYLGJAN
Davíð Stefánsson frá
Fagraskógi.

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

FM 90,1/99,9

18.00 Kvöldfréttir 18.22 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 20.00 Ungmennafélagið 22.10 Næturvaktin
2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

»

Á ljóðsins vængjum er þáttur um 110 ára fæðingarafmæli Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Í þættinum eru upptökur frá tónleikum Karlakórs Akureyrar –
Geysis í Glerárkirkju sem haldnir voru í tilefni af afmælinu. Þá eru í þættinum viðtöl við fólk sem hélt
framsöguerindi á málþingi í Ketilhúsinu um skáldið
og verk hans. Einnig er í þættinum ljóðalestur og einsöngvar. Viðmælendur eru Birgir Guðmundsson,
Bjarki Sveinbjörnsson, Guðmundur Andri Thorsson,
Gunnar Stefánsson, Hjörtur Pálsson, Sigríður Albertsdóttir og Soffía Auður Birgisdóttir.

FM 90,9

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

ÚR BÍÓHEIMUM

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag.
19.30 Halli Kristins

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

▼

„Ah. Fortune smiles. Another day of wine and roses. Or, in
your case, beer and pizza!“

Svar: Two-Face úr kvikmyndinni Batman Forever frá árinu
1995.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

22.30

Spjall

DAVID LETTERMAN. Letterman fær góða gesti í
heimsókn og auðvitað er Paul Shaffer á sínum
stað.

EgZciVÂjVakgj
a_hbncY^g
]Z^bV]_{Äg

7.00 Olíssport

18.15 David Letterman

19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt
það nýjasta í heimi akstursíþrótta.

20.00 World Supercross (BC Place Stadium)
Nýjustu fréttir frá heimsmeistaramótinu í Supercrossi. Hér eru vélhjólakappar á öflugum tryllitækjum (250
rsm) í aðalhlutverkum.
21.00 World Series of Poker (HM í póker)
Slyngustu fjárhættuspilarar veraldar
mæta til leiks á HM í póker en hægt
er að fylgjast með frammistöðu þeirra
við spilaborðið í hverri viku á Sýn.
Póker á sér merka sögu en til eru
ýmis afbrigði spilsins. Á seinni árum
hefur HM í póker átt miklum vinsældum að fagna og kemur margt til. Ekki
síst veglegt verðlaunafé sem freistar
margra.
22.30 David Letterman

;g{W¨gihjbVgi^aWdÂ

▼

{:EHDCegZciVgVd\h`_{kVgeV

23.15 NBA (Úrslitakeppni)

POPP TÍVÍ
19.00 Sjáðu (e) 21.00 Íslenski popplistinn
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8dbeVXi;aVh]>>>!m9"E^XijgZ
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Straight 23.00 Black Legion 0.25 Stay Away, Joe 2.10 Ziegfeld
Follies
HALLMARK
12.45 Erich Segal's Only Love 14.15 To Dance With The White
Dog 16.00 Early Edition 16.45 Alice Through The Looking Glass
18.30 Reason For Living: The Jill Ireland Story 20.00 Law & Order
Vii 20.45 Bait 22.30 Lifepod 0.00 Law & Order Vii 0.45 Reason
For Living: The Jill Ireland Story 2.15 Bait

;67G>@6C

BBC FOOD
12.00 A Cook's Tour 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Ching's
Kitchen 13.30 Paradise Kitchen 14.00 Can't Cook Won't Cook
14.30 Giorgio Locatelli – Pure Italian 15.30 Ready Steady Cook
16.00 The Rankin Challenge 16.30 Wild Harvest 17.00 Food Source New Zealand 17.30 Douglas Chew Cooks Asia 18.30 Ready Steady Cook 19.00 Ching's Kitchen 19.30 Wild and Fresh
20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Coconut Coast 21.30 Ready Steady Cook

A^hiVkZgÂ'&#.%%`g#

SV1
13.00 Sommardebatt 14.00 Rapport 14.05 Doktor Gro 14.55
Anslagstavlan 15.00 Fader Ted 15.25 Så såg vi sommaren då
15.30 Där ingen skulle tro att någon kunde bo 16.00 Hästfolk
16.30 Emil i Lönneberga 16.55 Gula giraffens djurhistorier 17.00
Creepschool 17.30 Rapport 18.00 Sommarkrysset 19.00 Klienten 21.00 Rapport 21.10 Kulturnyheterna 21.20 Ulveson och
Herngren 21.50 The Book of Stars 23.25 Sändning från SVT24

6akgj
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DR1
12.50 Mik Schacks Hjemmeservice 13.20 Erik den R¢des saga
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Hokus Krokus 14.30
Hammerslag 15.00 Shin Chan 15.10 Scooby Doo 15.30 Plan B
16.00 Fredagsbio 16.10 Lauras stjerne 16.20 Mira og Marie
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00
Endelig fredag 19.00 TV Avisen 19.30 Fear 21.05 Andersonklanen
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REYKJAVÍKURNÆTUR > HARPA PÉTURSDÓTTIR Á SÍNAR VENJUR SEM ERU OF DÝRMÆTAR TIL AÐ FÓRNA

Fórnir e›a feluleikur?

HRÓSIÐ
...fær afmælisbarnið Jón Sigurðsson, óskabarn Íslands, sómi
þess, sverð og skjöldur. Honum
er eilíflega þökkuð óeigingjörn og
hugrökk forysta í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.

2

1

3

Ég er alveg að sofna og er farin að sjá glitta í Óla
Lokbrá. Akkúrat á þessu augnabliki finn ég að hakan er
farin að síga af afslöppun og ég er farin að gapa. Ég
herði mig upp og smelli munninum aftur í lás til að
maðurinn sem liggur hjá mér sjái mig ekki liggjandi
eins og lík með galopinn munninn og krosslagðar
hendurnar.
Þetta er eitt af því sem þarf að vera á varðbergi
með þegar farið er að eyða meiri tíma með einhverjum
en talist getur til eðlilegra lifnaðarhátta einstæðinga.
Allt í einu þarf að taka tillit til þess að vökult auga
fylgist með hverri hreyfingu og að maður er ekki lengur
einn í heiminum. Það er ekki hægt að leyfa sér að gera
alla þá furðulegu og sérstöku hluti sem hægt er þegar
maður er í sínum eigin félagsskap. Þessar pælingar eru
umræddar og því miður oftast til komnar af hræðslu
um að sjarminn dvíni í augum hins.
Þess vegna eru þær dýrmætar stundirnar sem maður á heima hjá sér þegar enginn sér til. Þá er hægt að

haga sér hvernig sem er án þess að nokkur geti hugsað með sér að maður sé nú kannski pínulítið skrýtinn.
Þá þarf að passa upp á hluti eins og að halda
maganum inni og vel spenntum þegar stokkið er fram
á snyrtinguna að hafa dimmt í herberginu svona rétt í
morgunsárið þegar maður er nývaknaður og súr.
Þetta eru því miður ekki einu áhyggjuefnin þegar
samband er á frumstigi. En þá þarf líka að hugsa til
þess hvaða venjur teljast eðlilegar. Ég get alveg sagt
ykkur að ég hef myndað mér ýmsar venjur eftir að ég
fór að búa ein sem ég deili ekki með hverjum sem er.
Mér finnst til dæmis rosalega gott að setja saman
furðulegustu máltíðir sem mér myndi aldrei detta í
hug að bjóða nokkrum manni. Annað gott dæmi er
kvöldin þegar ekkert er að gerast og mann langar að
halda sig innan veggja heimilis síns. Þá á ég það til
að smella maska á andlitið, lita augabrúnirnar og
fara í gegnum gömul myndaalbúm sem ég er búin
að skoða allt of oft. Það verður að viðurkennast að

meðan á ferlinu stendur er maður ekki
sérlega frýnilegur þótt útkoman sé vissulega skárri.
Sennilega er þó nauðsynlegt að
hugsa aðeins lengra. Ef maðurinn má
ekki verða vitni að sérkennilegheitunum, sem ekki er vert að gefa upp á bátinn, getur ekki talist líklegt að manni líði
nokkurn tímann vel í sambúðinni. Allir
hafa sínar venjur sem eru oftar en ekki of
dýrmætar til að fórna. Í mínum huga er
þess vegna lausnin sú að skipuleggja tímann þegar enginn er heima vel og láta
svo verða af öllu sem mann er búið að
dauðlanga alla vikuna í einum grænum,
horfa á eina stelpumynd og fela svo
nammið áður en hann kemur heim. Þá
getur maður verið rólegur þar til næsta
tækifæri gefst!
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Lárétt: 1 hryssa, 5 fæða, 6 endir í hnefaleikum, 7 hræðslu – g, 8 reiðihljóð, 9
jurt, 10 á fæti, 12 kínverskt nafn, 13 skordýr, 15 tveir eins, 16 myrti, 18 fuglar.
Lóðrétt: 1 ljósfyrirbrigði í sjó, 2 skógardýr, 3 sólguð, 4 amma, 6 innilokað, 8
fataefni, 11 stuttur svefn, 14 herbergi, 17
stórfljót.
Lausn.
Lárétt: 1 meri, 5 ala, 6 ko, 7 ug, 8 urr, 9
blóm, 10 il, 12 laó, 13 lús, 15 ðð, 16
drap, 18 lóur.
Lóðrétt: 1 maurildi, 2 elg, 3 ra, 4 formóðir, 6 króað, 8 ull, 11 lúr, 14 sal, 17
pó.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Í Kanada.
90 ár.
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LEIKIÐ Í DRAUMUM Það var Draumleikur eftir August Strindberg í leikstjórn Benedikts Erlingssonar sem var sigursælast á Grímunni í gærkveldi.

Sigur Draumleiks og Benedikts
Íslensku leiklistarverðlaunin Gríman voru afhent við hátíðlega athöfn
í Þjóðleikhúsinu í gærkvöldi. Sýningin Draumleikur var valin sýning
ársins og leikstjóri hennar, Benedikt Erlingsson,
var valinn leikstjóri ársins auk þess sem sýningin fékk verðlaun fyrir
leikmynd ársins.

Miðasala í Skífunni,
á event.is og í 575-1522

Sýningin Draumleikur eftir August Strindberg, sem sýnd var í
Borgarleikhúsinu, var valin sýning ársins og leikstjóri sýningarinnar, Benedikt Erlingsson, var
valinn leikstjóri ársins. Auk þess
hlaut Grétar Reynisson, sem
gerði leikmyndina í Draumleik,
Grímuna fyrir bestu leikmyndina.
Ólafur Egill Egilsson var valinn karlleikari ársins í aðalhlutverki fyrir hlutverk sín í Óliver!
sem sýnt var hjá Leikfélagi
Akureyrar og í Svartri mjólk
sem sýnd var í Þjóðleikhúsinu.
Hanna María Karlsdóttir var
valin leikkona ársins í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt í Héra
Hérasyni, sem sýnd var í Borgarleikhúsinu.
Fyrir afhendinguna þótti sýningin Mýrarljós, sem sýnd var í
Þjóðleikhúsinu, hvað líklegust
til að sanka að sér verðlaunum
því hún fékk ellefu tilnefningar.
Auk þess var Mýrarljós önnur
sýningin af tveimur sem bæði
voru á lista valnefndar Grímunnar og almennings yfir þær
sýningar sem tilnefndar voru
sem besta sýning ársins, en netkosning fór fram á visir.is þar
sem rúmlega 3.000 manns
greiddu atkvæði sitt. Mýrarljós
hlaut hins vegar aðeins ein verðlaun þrátt fyrir allar tilnefningarnar og var það Guðrún S.
Gísladóttir sem hlaut þau sem
leikkona ársins í aukahlutverki.
Þröstur Leó Gunnarsson var
valinn karlleikari ársins í aukahlutverki fyrir hlutverk sitt í
sýningunni
Koddamanninum
sem sýnd var í Þjóðleikhúsinu.
Sýningin Úlfhamssaga, sem
sýnd var á Öðru sviði Hafnar-

fjarðarleikhússins, fékk sjö tilnefningar og átti tvo verðlaunahafa. Voru það þau Björn Berg-

steinn Guðmundsson fyrir lýsingu ársins og Eivör Pálsdóttir
fyrir tónlist/hljóðmynd ársins.

Ólafur Egill Egilsson, leikari ársins.

Hanna María Karlsdóttir, leikkona ársins.

Verðlaunahafar á Grímunni 2005
Leikari ársins í aðalhlutverki
ÓLAFUR EGILL EGILSSON
fyrir Óliver! og Svarta mjólk

Leikskáld ársins
KRISTÍN ÓMARSDÓTTIR
fyrir Segðu mér allt

Leikkona ársins í aðalhlutverki
HANNA MARÍA KARLSDÓTTIR
fyrir Héra Hérason

Dansverðlaun ársins
ERNA ÓMARSDÓTTIR
fyrir Við erum öll Marlene Dietrich For

Leikari ársins í aukahlutverki
ÞRÖSTUR LEÓ GUNNARSSON
fyrir Koddamanninn

Leikstjóri ársins
BENEDIKT ERLINGSSON
fyrir Draumleik

Leikkona ársins í aukahlutverki
GUÐRÚN S. GÍSLADÓTTIR
fyrir Mýrarljós

Útvarpsleikverk ársins
ENGLABÖRN
leikstjóri Hávar Sigurjónsson

Leikmynd ársins
GRÉTAR REYNISSON
fyrir Draumleik

Barnaleiksýning ársins
KLAUFAR OG KÓNGSDÆTUR

Búningar ársins
FILIPPÍA I. ELÍSDÓTTIR
fyrir Sweeney Todd
Lýsing ársins
BJÖRN BERGSTEINN GUÐMUNDSSON
fyrir Úlfhamssögu
Tónlist / Hljóðmynd ársins
EIVÖR PÁLSDÓTTIR
fyrir Úlfhamssögu

Danssýning ársins
SCREENSAVER
Sýning ársins
DRAUMLEIKUR
Heiðursverðlaun ársins
JÓN SIGURBJÖRNSSON, leikari
Áhorfendaverðlaun ársins
ÓLIVER!

Ánægjulega ﬂjó›hátí›!
Vi› óskum vi›skiptavinum Sparisjó›sins og ö›rum sönnum Íslendingum til hamingju me› daginn!
Sparisjó›urinn leitast vi› a› renna styrkum sto›um

Persónuleg ﬂjónusta er okkar a›alsmerki og stu›lar

undir samfélagi› me› heildstæ›ri ﬂjónustu mi›a›ri

a› ánægjulegu samstarfi vi› alla okkar vi›skiptavini

a› ﬂörfum Íslendinga. Sparisjó›urinn starfar um land

enda eru vi›skiptavinir Sparisjó›sins ﬂeir ánæg›-

allt og fólki› sem ﬂar vinnur ﬂekkir sitt heimafólk.

ustu í bankakerfinu samkvæmt Ánægjuvog Gallup.

Sexfaldur sigurvegari ánæg›ustu vi›skiptavinirnir í bankakerfinu sí›astli›in 6 ár spar.is

Síðan 1991

Þakviðgerðir
Nánari upplýsingar á www.pace.is
SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
SÚSÖN N U SVAVARSDÓTTU R

Af skrú›göngugeni
Í

mínum huga tengist 17. júní
skrúðgöngum. Órjúfanlega. Þegar
ég var barn í Keflavík hefði sú móðir
sem ekki reif krakkaskarann upp á
afturendanum eldsnemma að morgni
þjóðhátíðardagsins til að fara í skrúðgöngu, verið litin hornauga. Það hefði
verið slúðrað um hana fram eftir
sumri.

S

amviskusamar mæður rigguðu
sínum dætrum í pils, sonum í
stuttbuxur, öllum í sportsokka og svo
var ætt af stað í hvítum lakkskóm út
í rigninguna og rokið. Fáninn var
hylltur, lúðrasveitin blés sig móða,
skátarnir óðu elginn og sungu upp í
vindinn, almúginn slefaðist á eftir,
alla leið í kirkjuna, þar sem sóknarpresturinn ætlaði aldrei að ljúka hátíðarræðunni. Eftir hádegi var farið í
skrúðgarðinn til að hlusta á skátaforingjann, og alla stjóra bæjarins. Svo
stóðu ungir menn á höndum uppi á
palli á meðan útlimir barnanna blánuðu í kuldanum. Allir fengu kók og
pulsu, flagg og blöðru.

S

vo varð maður sjálfur móðir, staðráðin í að standa sig. Reif sinn
son, fjögurra ára, samviskusamlega
upp eldsnemma morguns og dreif
hann í skrúðgöngu. Veðrið var fúlt að
venju, alltaf gengið sama rúntinn í
Keflavík, Hringbraut frá skátaheimilinu, síðan Faxabraut og þaðan um
allan bæ. Vorum rétt komin upp að
Faxabraut, þessa örfáu metra, þegar
sonurinn tilkynnti að ég mætti alveg
halda áfram, hann ætlaði hins vegar
að rölta sér upp götuna, heim til
ömmu. Þar með taldi hann sig hafa
lokið skrúðgöngu-þegnskyldu sinni
og hefur ekki verið hnikað með það í
tuttugu og sex ár.

Þ

að fór á sama veg með dæturnar.
Hvor um sig fór í eina skrúðgöngu, eftir það drifu þær sig norður
í sveitina í sauðburðinn hjá ömmu og
afa strax í maí, neituðu að koma í
bæinn á sautjándanum til að dressa
sig upp og taka þátt í einhverju hópþrammi.

E

ftir situr móðirin, með innræktað
skrúðgöngugen og var farin að
hafa áhyggjur af því að komast ekki í
skrúðgöngu þetta árið. En, viti menn,
hér í San Fransiskó, verður í dag
skrúðganga til styrktar baráttunni
gegn eyðni í heiminum.
Skrúðganga er skrúðganga.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Málarameistari
sér um þakið

555 7500

